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Voorwoord

Gedurende ruim 35 jaar werkte ik in het middelbaar beroepsonderwijs, waar ik voor
enkele duizenden jongeren en volwassenen de lessen taalbeheersing mocht verzorgen.
Sommigen staan nog in mijn herinnering gegrift. Soms omdat ik ze goed vooruit kon
helpen, soms ook omdat ik ze niet kon helpen.
Tot mijn verbazing haalden deelnemers die niet konden leren spellen soms wel goede
resultaten bij andere vakken. Ik was jarenlang niet op de hoogte: in mijn opleiding is
het woord ‘dyslexie’ nooit gevallen en in vakbladen voor talendocenten werd tot vijftien jaar geleden weinig over het onderwerp geschreven. Pas toen de verloofde van
een van de deelnemers naar me toe kwam en zei: ‘Hij heeft dyslexie, u kunt hem in die
twee jaar echt niet meer leren spellen!’, was ik op een spoor gezet. Gelukkig is er de
laatste jaren veel veranderd. Er is in de maatschappij veel aandacht gekomen voor
dyslexie, waar op latere leeftijd vooral zwak spellen een signaal van is. Voor vrijwel
het hele onderwijs zijn inmiddels protocollen ontwikkeld voor het signaleren van dit
specifieke taalprobleem. Aan een protocol voor het mbo wordt gewerkt.
Als talendocent in het mbo en ook in mijn deelbaan als remediaal specialist bij het
Steunpunt Leerproblemen van het Regio College, zag ik dat problemen met lezen en
spellen nogal kunnen variëren. Er zijn in het middelbaar beroepsonderwijs deelnemers die slecht technisch lezen en ook ernstige problemen hebben met spellen, maar
we zien ook deelnemers die alleen bij lezen, of alleen bij spellen uitvallen. Deelnemers die niet veel terecht brengen van het hardop lezen, kunnen soms wel redelijk
goed stillezen, en andersom komt ook voor. Veel deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs hebben vooral moeite met begrijpend lezen, soms in combinatie met
andere taalproblemen, maar heel vaak ook niet. De sterkte-zwakte-profielen zijn in
verschillende mate van invloed op het vermogen om lessen te volgen en leerstof te leren. Door in de praktijk van het onderwijs bezig te zijn met leerproblemen hebben
І
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mijn collega’s en ik veel geleerd, maar er bleven ook veel vragen onbeantwoord. Hoe
zijn bovengenoemde verschijnselen te verklaren? Hebben ze met elkaar te maken? Is
het allemaal dyslexie? Het antwoord op die vragen is van belang voor de succeskansen van deelnemers in het onderwijs en het geven van adequate begeleiding.
Toen de periode van mijn prepensioen aanbrak, kon ik mij los van de dagelijkse lesen testpraktijk echt verdiepen in problemen die zich kunnen voordoen bij de schriftelijke taalvaardigheid. Onderzoek doen in het mbo leek echter geen goed idee, omdat
ik te vaak had meegemaakt dat deelnemers als 16/17-jarige of als volwassene eigenlijk niet meer herinnerd willen worden aan de dingen waarin ze gedurende hun hele
schoolloopbaan al gefaald hebben. Ze staan in hun nieuwe opleiding voor een nieuwe
kans, ze willen verder. Bovendien waren de lessen Nederlands in de meeste opleidingen afgeschaft en had het wegwerken van taalachterstanden in het kader van
competentiegericht leren nog geen vorm gekregen. Het leek mij beter om eens goed
uit te zoeken met welke taalbagage een fase eerder leerlingen het voortgezet onderwijs binnenkomen. Leerlingen, die in het basisonderwijs nog samen in één klas zitten,
waaieren in het voortgezet onderwijs immers uit over verschillende onderwijssoorten
en -niveaus. Zouden in de brugklas de verschijnselen al te herkennen zijn die jaren later in het mbo nog voor problemen zorgen? Ik verwachtte in elk geval dat
wetenschappelijk onderzoek een bijdrage zou kunnen leveren aan het beter begrijpen
van die verschijnselen.
Het onderzoek is uitgebreid en ingewikkeld geweest. Mijn taalkundeachtergrond was
te beperkt; de gedragswetenschappen waren nodig omdat ik terug moest terug naar de
basis van geletterdheid: Wat gebeurt er als we woorden lezen of spellen? Welke cognitieve deelprocessen zijn erbij betrokken? Hoe kunnen die ervoor zorgen dat
problemen in de taalverwerking ontstaan? Toen ik besloten had mijn onderzoek te
richten op het voortgezet onderwijs en me daar oriënteerde, was er bovendien één
vraag die onder collega’s telkens weer opdook: wat hebben problemen met lezen en
spellen in het Nederlands te maken met de taalverwerving van vreemde talen, met
name het Engels? Die vraag is dus meegenomen.
II

Voorwoord

‘Leesprofessor’ en promotor Aryan van der Leij heeft mij de kans gegeven dit onderzoek uit te voeren met ondersteuning van de Universiteit van Amsterdam. Zonder zijn
deskundige kritiek, zijn ideeën, stimulering en sturing was dat onmogelijk geweest.
De reacties en de belangstelling van zijn vakgroep voor onderdelen van het onderzoek
waren verhelderend en nuttig. Een belangrijke rol is ook weggelegd voor copromotor
en specialist op het gebied van de verwerving van Engels als tweede taal dr. Ans van
Berkel. Haar enthousiaste inzet heeft me zeker geholpen zelf enthousiast te blijven en
heeft de kwaliteit van de taalkundige aspecten van het onderzoek verbeterd.
Logistiek was het Brugklasproject ingewikkeld omdat de computer op grote schaal is
ingezet. De mensen van Muiswerk Educatief die als sponsor van het project de computersoftware ontwikkelden, keer op keer bijstelden, talloze problemen oplosten en
mij met raad en daad bijstonden, waren onovertroffen. En er zijn meer bijdragen geweest. Op de deelnemende scholen zijn wij altijd gastvrij ontvangen en we kregen er
veel medewerking. De directies en remedial teachers van Fons Vitae Lyceum Amsterdam, SG De Koogmolen Purmerend, Mendelcollege Haarlem, Alkwin Kollege
Uithoorn, Trias VMBO Krommenie, Petrus Canisius College Alkmaar en CSG
Sprengeloo Apeldoorn ben ik daarvoor erg dankbaar. Ook de testleiders hebben goed
werk verricht bij het afnemen van de vele individuele leestesten en de computertesten: Alice Hung, Bep Schagen, Coby Blom, Elisabeth Thiadens, Heleen Brijder,
Jaantje Thiadens, Jaap de Jong, Jetty Muller, Joke Hammann, Julien Fiselier, Linette
Eveleens, Trijnie Trip, Ulrike Insam en Vera Schneiderberg, wil ik daarom ook bedanken voor hun inzet.
De gegevensverwerking bleek onverwacht interessant. Ik heb dankzij de deskundige
en betrokken ondersteuning van Dr. Bonne Zijlstra veel geleerd over statistiek: met
hoeveel dingen je rekening moet houden, maar ook hoe spannend en interessant het
kan zijn om de resultaten van een onderzoek langzamerhand boven water te krijgen.
Ik had dit boek bovendien niet geschreven kunnen hebben zonder het begrip van familieleden en vrienden als ik vanwege drukke werkzaamheden ergens verstek moest
laten gaan en zonder collega’s die mij van informatie hebben voorzien en met mij gesproken hebben over de inhoud. In dat verband wil ik noemen Eva Marinus die zich
III

Lees- en spellingvaardigheden van brugklassers

over het spellinghoofdstuk boog, maar vooral Theo Schijf en Judith Bekebrede die alle ongeveer 100.000 woorden van dit proefschrift minutieus doorlazen en
becommentarieerden, en tot slot Coby Blom die mij hielp de tekst te redigeren.
Grootschermer, 30 september 2008

IV

IntroductieBrugklasonderzoek

Het is de taak van het onderwijs om leerlingen dusdanig te leren lezen en schrijven
dat ze in staat zijn allerlei functionele taalopdrachten uit te voeren. Daarbij heeft het
onderwijs te maken met individuele verschillen tussen leerlingen die samenhangen
met hun bekwaamheid, dat wil zeggen hun intelligentie en persoonlijkheid en daarbinnen specifiek de cognitieve factoren die voor lezen en spellen belangrijk zijn.
Taalprestaties worden bovendien gedeeltelijk bepaald door omgevingsfactoren.
Veel scholen voor voortgezet onderwijs testen bij instroom de taalvaardigheid van
nieuwe leerlingen. Het interpreteren van taalprestaties is echter niet eenvoudig omdat
geobserveerd taalgedrag veroorzaakt kan zijn door de hierboven genoemde uiteenlopende factoren. Dezelfde prestatie kan verschillende oorzaken hebben, en één oorzaak
kan in combinatie met andere factoren tot verschillende prestaties leiden (Van der Leij, 2003; Bishop & Snowling, 2004).
In het Brugklasonderzoek hebben we het lezen en spellen onderzocht van bijna 700
brugklasleerlingen in verschillende opleidingsniveaus (vo-typen). Het onderzoek was
vakoverstijgend: er is inbreng geweest van de taalkunde, maar ook van de gedragswetenschappen, waar men gewend te kijken is naar achtergrondfactoren en onderliggende cognitieve factoren die van invloed zijn op het gedrag. Aanleiding voor het
onderzoek was de ervaring dat in de onderwijspraktijk vaak verschillende taalprofielen waar te nemen zijn. Sommige leerlingen hebben problemen met het hardop lezen
van losse woorden, terwijl tekstbegrip en stillezen ze veel beter af lijken te gaan. Of
er zijn leerlingen die juist uitvallen bij tekstbegrip, maar die geen moeite hebben met
het hardop lezen van losse woorden. Een gevarieerd beeld is er ook als technisch lezen en spellen worden vergeleken. Leerlingen die slecht spellen zijn lang niet altijd
ook slecht in technisch lezen, en andersom. En als we verder kijken dan het Nederlands, dan zien we dat leerlingen met leesproblemen in het Nederlands, meestal ook
V
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problemen hebben met het leren van Engels, maar ook dat geldt weer niet altijd. Zowel ouders als leraren weten vaak niet hoe ze deze ‘taalprofielen’ moeten duiden.
De verklaringen die in de literatuur gegeven worden voor verschillende sterktezwakte-profielen in de taalvaardigheid van leerlingen zijn in verband te brengen met
de taalprestaties van leerlingen in de brugklas. Daarvoor is gekeken naar achtergrondfactoren en cognitieve factoren die voorspellende waarde hebben voor verschillende
schoolse vaardigheden. Onder ‘achtergrondfactoren’ verstaan we in dit onderzoek op
de eerste plaats ‘opleidingsniveau’ ofwel het type voortgezet onderwijs waar de leerling in terechtgekomen is. Dit kan gezien worden als een maat voor onderwijssucces,
dat in hoge mate bepaald wordt door intelligentie en persoonlijkheid van de leerling
(Dronkers, 2007). Leeservaring, ervaring met Engels en woordkennis worden vervolgens beschouwd als ‘ervaringsfactoren’ die van belang kunnen zijn voor het lezen en
spellen. Cognitieve factoren zijn op de eerste plaats de fonologische competentie, in
dit onderzoek ingevuld als het vermogen tot fonologisch decoderen van pseudowoorden en het snel kunnen benoemen van symbolen (Rapid Naming) en op de tweede
plaats de orthografische competentie, bestaande uit kennis van opgeslagen woordbeelden, de toegang tot die woordbeelden en het korte termijngeheugen voor
orthografische informatie.
We hebben bij het Brugklasonderzoek dus niet alleen verschillende taalprestaties willen meten en beschrijven, maar ook de factoren waarmee de prestaties voorspeld
kunnen worden. Doelen van het onderzoek waren daarmee in eerste instantie:
1. aan het begin van de brugklas vaststellen wat het beheersingsniveau is van technisch lezen, stillezen, begrijpend lezen en spelling Nederlands, en technisch lezen
en spelling Engels;
2. onderzoeken in welke mate de Nederlandse en Engelse taalvaardigheden voorspeld kunnen worden door achtergrondfactoren en cognitieve factoren.
Om deze doelen te kunnen bereiken is informatie verzameld over het taalgedrag van
de leerlingen op het gebied van de schriftelijke taalverwerking bij Nederlands en Engels; de onderliggende cognitieve competenties (kennis en vaardigheden) op het
VI
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gebied van fonologische en orthografische verwerking, en achtergrondinformatie bestaande uit: gegevens betreffende taalachtergrond, opleidingsniveau, leeservaring,
evaring met Engels en woordkennis.
Het lezen had in het Brugklasonderzoek verschillende dimensies. Het technisch lezen
richtte zich niet alleen op inheemse Nederlandse woorden met een tamelijk regelmatige orthografische structuur, waarvoor de Nederlandse klanktekenkoppelingen
gelden, maar ook op Engelse leenwoorden, die op een of meer plaatsen afwijken van
de Nederlandse orthografie. Leenwoorden zijn immers niet meer weg te denken uit
het pluriforme Nederlands. Ook is het lezen van ‘echte’ Engelse woorden onderzocht.
Naast het hardop lezen van afzonderlijke woorden is voor het Nederlands bovendien
het stillezen van woorden in de context van zinnen onderzocht, en het begrijpend lezen. Naast het lezen is ook onderzoek gedaan naar het spellen van brugklassers bij
Nederlands en Engels.
Vanuit de wetenschap dat zwak technisch lezen gevolgen kan hebben voor andere
taalvaardigheden, is telkens nagegaan hoe de groep zwakke EMT-lezers presteert bij
andere taalvaardigheden en of orthografische kennis daarbij verschil maakt. Het derde
en vierde doel van het onderzoek waren dus:
3. onderzoeken wat de samenhang is tussen zwak technisch lezen en andere taalvaardigheden.
4. nagaan of deelgroepen zwakke EMT-lezers zijn van wie de prestaties bij andere
taalvaardigheden verschillen in orthografische kennis reflecteren.
Een deel van de bijna 700 onderzochte leerlingen die aan het begin van het schooljaar
werden onderzocht, is halverwege en aan het eind van het schooljaar opnieuw getest.
Dit longitudinale onderzoek kan gezien worden als een afzonderlijk onderdeel van het
Brugklasproject. Voor dit onderdeel zijn vier subgroepen samengesteld op basis van
de prestaties bij technisch lezen enerzijds en taalbegrip (receptieve woordkennis) anderzijds. Doel van het vervolgonderzoek was:
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5. meten van prestatieverschillen en ontwikkeling van subgroepen die al dan niet
zwak zijn in technisch lezen en/of taalbegrip in vergelijking met een controlegroep die geen tekorten heeft op deze gebieden.
In de hoofdstukken hierna wordt allereerst een overzicht gegeven van de processen
van technisch lezen en spellen, van de competenties die nodig zijn voor deze vaardigheden en van de problemen die erbij kunnen optreden (hoofdstuk 2). In de daarop
volgende hoofdstukken komen de resultaten van het Brugklasonderzoek aan de orde.
De verschillende taalvaardigheden van het Nederlands zijn in afzonderlijke hoofdstukken ondergebracht: technisch lezen van inheemse Nederlandse woorden en
Engelse leenwoorden in hoofdstuk 3, stillezen in hoofdstuk 4, tekstbegrip in hoofdstuk 5, spelling Nederlands in hoofdstuk 6, technisch lezen en spelling Engels in
hoofdstuk 7. Hoofdstuk 8 gaat vervolgens over de ontwikkeling bij Nederlands en
Engels in vier subgroepen en hoofdstuk 9 is de nabeschouwing. Dit laatste hoofdstuk
bestaat uit de conclusies die getrokken kunnen worden uit de in het onderzoek nagestreefde doelen, een evaluatie van werkwijze en instrumenten en een vooruitblik naar
mogelijk vervolgonderzoek. In dit hoofdstuk wordt bovendien het laatste onderzoeksdoel gerealiseerd, namelijk:
6. ontwikkelen van een ontwerp voor de signalering van problemen met lezen en
spellen in de brugklas op basis van de resultaten van het Brugklasonderzoek.

VIII

1

Lezenenspellen
De theorie

Mensen gebruiken taal om met elkaar te communiceren. Via de taal kunnen we ervaringen en meningen uitwisselen, roddelen en grappen maken. Het vermogen om taal
te leren is specifiek menselijk en aangeboren en zetelt in onze hersenen. Blootstelling
aan gesproken taal en gelegenheid om te oefenen zijn voor vrijwel iedereen voldoende om een taal te leren spreken en begrijpen. Dat ligt anders bij schriftelijke taal, als
een visueel aspect aan de taalverwerking wordt toegevoegd. Bij het gebruik van een
alfabetisch schriftsysteem zetten we letters om in klanken als we lezen, of andersom
als we schrijven. Het leren van deze activiteiten vereist intensieve instructie en veel
bewuste oefening en niet iedereen is in staat deze vaardigheden vloeiend en moeiteloos te leren uitvoeren.
Om volwaardig aan de maatschappij te kunnen deelnemen zijn lezen en schrijven erg
belangrijk. Dagelijks moeten we brieven, berichten en ondertitels lezen en regelmatig
moeten we formulieren invullen of mededelingen noteren. Een bepaald niveau van
geletterdheid is nodig om deel te kunnen nemen aan democratische processen, om te
functioneren in bepaalde beroepen en om deel te nemen aan opleidingen of examens.
Weliswaar is de functionele geletterdheid van de Nederlandse bevolking relatief
hoog, toch zijn er volgens de Onderwijsraad veel signalen van ontevredenheid over
het kennisniveau van leerlingen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (Van Wieringen & Van der Rest, 2006). Volgens een rapport van de
Nederlandse Taalunie functioneert een op de tien Nederlanders op een erg laag niveau
van geletterdheid, wat als een ernstig maatschappelijk probleem kan worden beschouwd (Bohnenn, Ceulemans, Van de Guchte, Kurvers & Van Tendeloo, 2004).
Achterstanden in schriftelijke taalverwerking ontstaan al in het basisonderwijs en zijn
niet opgelost als leerlingen instromen in vervolgopleidingen op verschillende niveaus.
Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat 20% van de brugklasleerlingen in elk schoolty1

Lees- en spellingvaardigheden van brugklassers

pe problemen heeft met het begrijpen van teksten die zelfstandig gelezen moeten
worden (Hacquebord et al., 2004).
Dit hoofdstuk gaat over de theorie van twee aspecten van geletterdheid: technisch lezen en spellen. Beschreven wordt hoe de processen van lezen en spellen bij de geoefende taalgebruiker verlopen, en welke overeenkomsten en verschillen er zijn tussen
beide activiteiten. Ook wordt uiteengezet welke onderliggende competenties nodig
zijn voor lezen en spellen en wordt aandacht besteed aan een aantal relevante omgevingsfactoren. Tot slot komen de problemen aan de orde die zich bij lezen en spellen
kunnen voordoen. Deze theoretische informatie vormt de basis voor het Brugklasonderzoek.

1.1 Hetleesproces
Het doel van lezen is het begrijpen van de betekenis van een tekst. Een belangrijke
voorwaarde hiervoor is dat een lezer de woorden kan ontsleutelen, dat wil zeggen de
juiste klankvorm kan koppelen aan de woordvorm, en wel automatisch, zonder dat het
echt aandacht kost. We noemen dat in Nederland ‘technisch lezen’.
Het ontsleutelen of decoderen van woorden, waarbij schrift wordt omgezet in spraak,
is het essentiële leesproces. Bij dit proces staat de woordidentificatie centraal. Hoewel
het bij functioneel lezen altijd gaat om lezen van woorden in context, en er bovendien
meestal niet hardop gelezen wordt, is de basis van het lezen toch het verklanken van
losse woorden. Door dit vaak en degelijk te doen wordt immers de kennis opgebouwd
die ook voor lezen in context en voor stillezen nodig is (Perfetti, 1985; Share, 1995).
Op basis van de kennis in het langetermijngeheugen wordt bij gevorderd lezen ook
een andere manier van lezen mogelijk, niet langer zoals bij beginnend lezen serieel en
op letterniveau, maar parallel: woorden worden dan in hun geheel in één keer herkend. Niet alleen in de ontwikkeling van alle lezers zijn deze twee manieren van lezen
waar te nemen, ook op itemniveau vindt voor elke lezer zo’n ontwikkeling plaats.
Van een nieuw, onbekend woord moeten eerst letters of lettercombinaties serieel
2
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worden omgezet in klanken en klankclusters. Pas als dat een paar keer gebeurd is, en
het woord een plaats heeft gekregen in het langetermijngeheugen, kan het veel sneller, en in één keer worden herkend. Theoretische leesmodellen van het leesproces
moeten beide manieren van lezen verantwoorden.
Theoretischeleesmodellen
De oorspronkelijke twee-route-theorie ging uit van twee gescheiden routes voor de
seriële en parallelle manier van lezen, ook wel de sublexicale en lexicale aanpak genoemd (Coltheart, Curtis, Atkins & Haller, 1993; Coltheart & Rastle, 1994), maar kon
daarmee niet verantwoorden dat nieuwe woorden met bekende woorddelen soms toch
heel snel gelezen worden, sneller dan aannemelijk, als sprake zou zijn van seriële letter-voor-letter-omzetting. Nieuwe, connectionistische ideeën hebben het denken over
leesmodellen verder gebracht (Adams, 1990; Plaut, McClelland, Seidenberg & Patterson, 1996; Harm & Seidenberg, 1999). Verbale theorieën werden omgezet in computermodellen, waardoor aannemelijk kon worden gemaakt dat bij de twee manieren
van lezen geen sprake kan zijn van compleet gescheiden routes. Kern van het connectionisme is dat bij het lezen de uitspraak van een woord of pseudowoord wordt afgeleid van de orthografische vorm in één geïntegreerd proces, waarin op basis van
(meestal onbewuste) kennis van statistische regelmatigheden op verschillende niveaus
activatie wordt opgebouwd. Letterclusters, syllaben, morfemen en woorden die vaker
zijn omgezet in klanken, worden volgens deze theorie sneller en preciezer herkend.
In een van de latere versies van de connectionistische leesmodellen (Harm & Seidenberg, 2004) is bovendien een semantische component ingebouwd, die behulpzaam
kan zijn bij het herkennen van onregelmatige woorden via de semantiek. Deze toevoeging verantwoordt dat in elk geval bij beginnende lezers kennis van betekenissen
kan compenseren voor gebrekkige kennis van klank- en lettervormen en de koppelingen daartussen. Het lezen van pseudowoorden, wat in de twee-route-theorie via de seriële weg zou gebeuren, was oorspronkelijk een probleem voor connectionistische
modellen. In latere types (vanaf Harm & Seidenberg, 1999) werd het ook mogelijk
om sublexicale orthografisch-fonologische combinaties op nieuwe manieren te ge3
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bruiken, waardoor het model bij het lezen van nieuwe en pseudowoorden betere prestaties kon leveren.
De discussies over de theorie van het leesproces zijn nog steeds gaande, maar in de
nieuwste modellen worden aspecten van het twee-route-model vaak gecombineerd
met connectionistische ideeën, bijvoorbeeld in het CDP-model (Connectionist Dual
Process Model of Reading Aloud) van Perry, Ziegler & Zorzi (2007). Ook dit nieuwe
model heeft men in een computersysteem nagebouwd. Als je het kunt maken, dan
weet je immers hoe het werkt. In het kader van deze studie is niet geprobeerd een bijdrage te leveren aan de zeer specialistische discussie over de exacte werking van en
samenwerking tussen de verschillende soorten kennis in het langetermijngeheugen.
We gaan er wel van uit dat bij het gebruikmaken van deze kennis - zoals de meeste
moderne modellen aangeven - sprake is van activatie op basis van statistische regelmatigheden en ervaring, en dat bij het lezen geen sprake is van compleet gescheiden
routes voor verschillende soorten woorden in verschillende graden van bekendheid.
Schematischmodel
Het leesproces is schematisch weergegeven in Figuur 1, p. 8. Spiegelbeeldig laat dat
model ook het proces van spellen zien, waarover verderop meer. Onderdeel van het
model is het gearceerde gebied in de achtergrond, dat het langetermijngeheugen voorstelt. Lezen en spellen maken gedeeltelijk gebruik van dezelfde informatie uit dit geheugen, die kan worden uitgesplitst in fonologisch, orthografisch, semantisch en
morfologisch. In de volgende paragrafen komen we daarop terug. Nu volgt eerst echter een toelichting bij de processen die in het schema zijn weergegeven. Voor het lezen volgen we de linkerkant. Het beginpunt is de visuele input (1) 1 , de waarneming
van het woord. Vervolgens starten verwerkingsprocessen die gebruikmaken van kennis uit het langetermijngeheugen. Alle psychologische modellen van lezen beschouwen leren lezen als een proces waarbij het kind kennis verwerft van correspondenties
tussen gedrukte woorden (orthografie), gesproken woorden (fonologie) en woordbetekenis. Deze kennis ontwikkelt zich onder invloed van ervaringen met gedrukte
1
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tekst: het lezen en het spellen. De connectionistische leestheorie gaat ervan uit dat een
visueel waargenomen orthografische vorm van het woord ‘opgezocht’ wordt in het
langetermijngeheugen in een interactief proces van activatie en inhibitie (2). Als bijvoorbeeld een vierletterig woord gelezen moet worden dat begint met ‘maa’ dan zijn
alle woordvormen met dit woordbegin geactiveerd en alle andere woordvormen niet.
Er hoeft dan alleen nog aandacht te worden besteed aan de laatste letter en daarbij ligt
de meest frequente combinatie (‘maar’) vooraan. Vanaf het begin zijn bovendien alle
woorden uitgesloten die uit meer dan vier letters bestaan. Tegelijk met deze orthografische activatie - en eveneens onbewust en automatisch - zijn klank en betekenis van
woorden en woorddelen geactiveerd, waardoor bij ervaren lezers de betekenis van
bekende woorden net zo snel beschikbaar is als de uitspraak.
Uit onderzoek blijkt dat letterreeksen efficiënter kunnen worden vergeleken als gebruik kan worden gemaakt van fonologische informatie, wat alleen mogelijk is als het
uitspreekbare woorden zijn. En dit vergelijken gaat nog efficiënter als niet alleen de
fonologie, maar ook de semantiek kan worden ingeschakeld, wat alleen mogelijk is
als het bestaande en bekende woorden zijn (Perfetti, 1985; Adams, 1990; Assink,
Lam & Knuijt, 1995). Ook morfologische kennis speelt een rol (zie Overige kennis,
p.27).
Niet altijd komt woordidentificatie ook daadwerkelijk tot stand; bij het lezen van nietbestaande en onbekende woorden is dat bijvoorbeeld niet mogelijk (3). Omdat deze
woorden geen aanvullende informatie krijgen uit de semantiek worden ze langzamer
gelezen. Dat echter ook hier wel geprobeerd wordt om tot woordherkenning te komen, blijkt uit het gegeven dat leerlingen al lezend van pseudowoorden soms bestaande woorden maken. In de pseudowoordenlijst Klepel-A lezen ze dan
bijvoorbeeld ‘vaas’ in plaats van ‘vas’, ‘fruit’ in plaats van ‘fruim’, ‘junk’ in plaats
van ’jund’, ‘zapper’ in plaats van ‘zaper’, ‘struikhout’ in plaats van ‘stuikhaut’. Dat
wordt wel ‘lexicalisatie’ genoemd, omdat een woord gemaakt is van een pseudowoord.
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Woordherkenning bij lezen betekent dat de orthografie, de visuele woordvorm, is teruggevonden in het langetermijngeheugen en dat de daarbij horende fonologische en
semantische kennis (soms gedeeltelijk) is geactiveerd. Als het woord niet in zijn geheel is teruggevonden in het langetermijngeheugen, worden grotere sublexicale eenheden (morfemen, syllaben, rijm, letterclusters) vertaald in fonologische clusters. Ook
morfologische kennis wordt dus bij het lezen gebruikt. Een ervaren lezer heeft kennis
van morfologische eenheden kan woorden morfologisch ‘ontleden’ om op die manier
sneller bij klank en betekenis terecht te komen 2 . Zijn het hele woord en onderdelen
ervan niet bekend, dan worden afzonderlijke grafemen serieel omgezet in bijbehorende klanken. Uiteindelijk is de visuele woordvorm gekoppeld aan de klankvorm (4),
wordt na activering van de fonologische informatie het spraakapparaat voorbereid op
het realiseren van de uitspraak (niet in het schema opgenomen) en wordt als dat mogelijk en nog niet gebeurd is, de woordvorm ook gekoppeld aan de precieze betekenis.
Voor woordbegrip is het overigens niet nodig dat eerst de exacte klankvorm gevonden is (Adams, 1990; Perfetti, 1992). Bij stillezen (5) bijvoorbeeld kan de omzetting
in een fonologische code soms achterwege blijven en kan bij bekende woorden de orthografische vorm direct gekoppeld worden aan de betekenis. Bij het stillezen van
moeilijke of onbekende woorden echter wordt de fonologische code wel opgeroepen
en wordt het spraakapparaat geactiveerd voor een onhoorbare en meestal onbewuste
‘innerlijke spraak’ (Perfetti, 1985; Rayner & Pollatsek 1989).
Zoals bij alle cognitieve activiteiten wordt na elke ‘stap’ in het leesproces de verworven informatie tijdelijk opgeslagen in het kortetermijngeheugen (niet in het schema
opgenomen), waardoor het mogelijk is gegevens te verwerken en te manipuleren. De
koppeling van orthografische vorm aan klankvorm helpt in deze fase ook mee aan de
2
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snelheid van woordherkenning en aan het beschikbaar houden van de gevonden code
voor verdere verwerking (Baddeley, 1986). Uiteindelijk ontstaat in het leesproces een
auditieve output in de vorm van de uitspraak van het gelezen woord (7).
De representatie van woorden in het langetermijngeheugen ontstaat dus door een systeem van input en output. Letters en klanken, en clusters van letters en klanken worden met elkaar geassocieerd en daardoor ontstaan gewogen connecties. Verbanden die
vaker voorkomen, worden sterker en zorgen ervoor dat de woordherkenning sneller
tot stand komt. Elke keer dat een lettercluster of woord wordt omgezet in een klankcode, levert dat aanvullende informatie op voor het langetermijngeheugen, waarin
ook de woordspecifieke kennis van onregelmatige woorden is opgeslagen (6). De opbouw van die ‘database’ in het langetermijngeheugen gaat grotendeels automatisch.
Het herhaaldelijk en succesvol decoderen van een onbekend woord functioneert als
een zelfleermechanisme waardoor de orthografische kennis in het langetermijngeheugen verder wordt opgebouwd (Share, 1995).
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Figuur 1 model van lezen en spellen
Dit model is wat het lezen betreft gebaseerd op Perfetti (1985). Het middelste, grijze gebied, stelt
het langetermijngeheugen voor. Leesproces (links): (1) visuele input, (2) visuele analyse m.b.v. informatie uit het langetermijngeheugen, (3) niet altijd komt woordherkenning tot stand, (4) omzetting
orthografische vorm in klankvorm, (5) stillezen met en zonder gebruik van de klankvorm, (6) verwerking levert aanvulling voor langetermijngeheugen, (7) auditieve output: uitspraak. Spellingproces (rechts): (1) auditieve input, (2) akoestische analyse m.b.v. informatie uit het langetermijngeheugen, (3) niet altijd komt woordherkenning tot stand, (4) omzetten van klankvorm in
orthografische vorm, (5) verwerking levert aanvulling voor langetermijngeheugen, (6) toepassing
autonome spellingregels, (7) visuele output: spelling.
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1.2 Hetspellingproces
Hoewel niemand ontkent dat lezen en spellen veel met elkaar te maken hebben, is er
in de bestaande leesmodellen weinig of geen aandacht voor spellen. Bij spellingmodellen wordt wel steeds aansluiting gezocht bij bestaande leesmodellen. De wat oudere cognitieve modellen van het spellingproces, o.a. van Assink (1983), Ellis (1984),
Verhoeven (1985), Barry & Seymour (1988) gaan ervan uit dat mensen bij het spellen
op twee manieren te werk kunnen gaan. Een speller kan de lexicale opzoekmethode
hanteren, die inhoudt dat hij in het langetermijngeheugen op zoek gaat naar de spelling van het woord in zijn geheel, een activiteit die vergelijkbaar is met het opzoeken
van een woord in een woordenboek. De tweede methode zou zijn dat de speller een
woord construeert met behulp van een set foneem-grafeem-omzettingsregels. In deze
opvatting van de dubbele route bij het spellen herkennen we de theorie van de dubbele route bij het lezen. Zoals aangegeven wordt er voor het lezen inmiddels van uitgegaan dat van compleet gescheiden routes geen sprake kan zijn en werden modellen
bedacht waarin verschillende soorten informatie met elkaar samenhangen en interacteren (o.a. Seidenberg & McClelland, 1989; Adams, 1990; Perry & Ziegler, 2004;
Perry, Ziegler & Zorzi, 2007). Hierdoor kunnen zeer gedifferentieerde verbanden
worden gelegd tussen klanken en letters, in kleinere of grotere eenheden. Voor het
spellen is naar een soortgelijke nuancering gezocht. Perry en Ziegler (2004) tonen
bijvoorbeeld via experimenten aan dat naast de twee routes van enerzijds het herkennen van het woord als geheel en anderzijds het omzetten van de fonemen in grafemen,
ook sprake kan zijn van spellen per syllabe of lettercluster, waarbij de frequentie bepalend is voor de correctheid waarmee dat gebeurt: vaak voorkomende syllaben en
letterclusters worden eerder goed gespeld. In het spellingmodel van Houghton en
Zorzi (2003) gebeurt iets soortgelijks. Het is een connectionistisch twee-route-model
voor spelling. In de ‘directe route’ van dit model wordt een fonologische input bestaande uit syllaben, omgezet in een grafemische output; in de ‘lexicale route’ vindt
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omzetting van hele woorden plaats 3 . Toegang tot beide routes gebeurt parallel en de
uiteindelijke spelling wordt afgeleid van de gecombineerde output van beide routes.
Hoewel gebaseerd op ideeën over leesprocessen, leggen de hiervoor genoemde spellingmodellen geen verband tussen lezen en spellen, anders dan dat beide activiteiten
gebruikmaken van dezelfde kennis in het langetermijngeheugen. Van integratie van
beide aspecten van geletterdheid is wel sprake in het model van Bosman en Van Orden (1997), dat met name de samenhang beschrijft van verschillende soorten informatie in het langetermijngeheugen. Interessant is ook dat dit model verklaart hoe het
informatieverwerkingssysteem bij lezen en spellen functioneert en wat de verschillen
zijn tussen beide activiteiten. In paragraaf 1.3 zullen we ingaan op de verschillen tussen lezen en spellen, onder andere zoals voorspeld op basis van het theoretische model van Bosman en Van Orden.
Er is geen twijfel over dat taalgebruikers bij lezen en spellen gedeeltelijk dezelfde gegevens uit het langetermijngeheugen gebruiken (Perfetti, 1985; Adams, 1990). Toch
zijn het niet precies tegenovergestelde vaardigheden. ‘Klanken aan letters koppelen’
tegenover ‘letters aan klanken koppelen’, dat is een te simplistische voorstelling van
zaken. In het model zijn we daarom weliswaar uitgegaan van de gespiegelde activiteit, maar er komen ook verschillen in beeld. We beperken ons daarbij niet tot monosyllabische woorden. Terwijl technisch lezen voor ervaren lezers een voornamelijk
geautomatiseerd proces is, vraagt spellen veel meer bewuste aandacht omdat de speller strategieën moet toepassen, zoals ook in het schema is uitgedrukt. We volgen nu
de rechterkant van het model van Figuur 1 op bladzijde 8. Het beginpunt wordt gevormd door de akoestische input (1) 4 die geanalyseerd moet worden met behulp van
kennis uit het langetermijngeheugen. Vaak is deze input alleen aanwezig in het hoofd
van de speller, naast het concept van het woord dat hij wil gaan spellen. In dit schema
zijn we echter uitgegaan van een gedicteerde akoestische input. De informatie die
3

4
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voor spellen nodig is, ontwikkelt zich onder invloed van ervaringen met lezen en
spellen. De auditief waargenomen fonologische vorm van het woord wordt ‘opgezocht’ in het langetermijngeheugen.
Op grond van het voorgaande gaan we er in elk geval van uit dat bij het opzoekproces
dat in gang gezet wordt tijdens de auditieve analyse ook sprake is van wederzijdse beinvloeding van de verschillende soorten kennis die in dat geheugen zijn opgeslagen:
kennis van foneemkenmerken, fonemen, foneemcombinaties, grafemen, grafeemclusters, morfemen, van koppelingen tussen fonemen en grafemen en van semantiek. Elke
soort informatie heeft invloed op het interactieve proces van activatie en inhibitie (2)
dat in eerste instantie tot doel heeft de juiste woordvorm te vinden. Caravolas, Volín
& Hulme (2005) vinden dat foneembewustzijn - kennis van koppelingen tussen grafemen en fonemen, en tussen sublexicale grafeem- en foneemclusters - een unieke
voorspeller is, niet alleen voor lezen, maar ook voor spellen. Sprengler-Charolles,
Siegel, Béchennec en Serniclaes (1998) vinden bij jonge kinderen (7 jaar) in elk geval
dat goede spellers meer gebruik maken van fonologische vaardigheden dan slechte
spellers. Kennis van morfologie speelt dan nog geen rol. Ook Perry & Ziegler (2004)
vinden dat bij het spellen primair gebruik wordt gemaakt van de koppeling tussen fonemen en grafemen. Er is net als bij het lezen ook bij het spellen dus een duidelijke
rol weggelegd voor de fonologische competentie en kennis van de koppelingen tussen
fonemen en grafemen.
Eveneens net als bij lezen komt ook bij spellen de woordidentificatie niet altijd daadwerkelijk tot stand; bij het spellen van niet-bestaande en onbekende woorden of
woorddelen is dat bijvoorbeeld niet mogelijk (3). Woordherkenning bij spellen betekent dat de klankvorm van het woord is teruggevonden in het langetermijngeheugen
en dat de daarbij horende orthografische en semantische kennis in elk geval gedeeltelijk is geactiveerd. Als het woord niet in zijn geheel is teruggevonden, volgt omzetting van de fonologische vorm in de orthografische vorm (4), waarbij grotere
sublexicale eenheden (woorddelen en letterclusters) waarvan de fonologische ‘vertaling’ in het langetermijngeheugen is opgenomen, in één keer worden omgezet. Tot
zover zijn vooral de gespiegelde overeenkomsten tussen lezen en spellen aan de orde
11
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geweest, maar er zijn ook verschillen. Het belangrijkste verschil is dat bij het spellen
naast toepassing van de foneem-grafeem-omzettingsregels en het morfologische principe ook autonome spellingregels moeten worden toegepast (zie verderop: specifieke
kennis voor het spellen).
Na voltooiing van deze processen wordt het motorische apparaat voorbereid op het
realiseren van de spelling via schrijven of typen. Zoals bij alle cognitieve activiteiten
wordt na elke ‘stap’ in het leesproces de verworven informatie tijdelijk opgeslagen in
het kortetermijngeheugen (niet in het schema opgenomen), waardoor het mogelijk
wordt gegevens te verwerken en te manipuleren (Baddeley, 1986). De koppeling van
de orthografische vorm aan de klankvorm helpt ook hier mee aan het beschikbaar
houden van de gevonden code voor verdere verwerking. Het belang daarvan is bij
spellen groter dan bij lezen. Meer dan bij lezen immers, is bij spellen sprake van een
serieel proces, dat ook meer tijd in beslag neemt. De gehoorde klanken of klankclusters moeten van links naar rechts worden omgezet in letters of letterclusters. Zowel de
klank- als de lettercombinaties moeten gedurende dit proces beschikbaar blijven.
Ook door het spellen ontstaan representaties van woorden in het langetermijngeheugen door een systeem van input en output. Letters en klanken, en clusters van letters
en klanken worden met elkaar geassocieerd en daardoor ontstaan gewogen verbanden: connecties die vaker voorkomen, worden sterker en op die manier ontstaat bij het
spellen steeds minder vaak een incorrecte output. Elke keer dat een klankcluster of
woord wordt omgezet in orthografische vorm, levert dat aanvullende informatie op
voor het langetermijngeheugen (5). Voor correct spellen kan soms in één keer de juiste orthografische vorm in het langetermijngeheugen worden teruggevonden. Bij
woorden die minder ‘ingeslepen’ zijn echter, is het niet voldoende dat men klanken
kan omzetten in letters. Een speller moet daarnaast het morfologische principe en de
autonome spellingregels toepassen of woordspecifieke schrijfwijzen opdiepen (zie
verderop). Uiteindelijk komt in het spellingproces de visuele output tot stand, in de
vorm van het geschreven woord (7).
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De kennis die is opgeslagen in het langetermijngeheugen ontwikkelt zich in de praktijk van het lezen en spellen. Hierbij moet in aanmerking worden genomen dat alleen
in het begin van de alfabetisering het lezen en spellen gelijk op gaan. Verderop in het
leerproces is het lezen van woorden wellicht niet de meest efficiënte manier is om ze
ook te leren spellen (Bosman & Van Leerdam, 1993). Men leert vooral spellen door
te spellen. De orthografische kennis die al spellend wordt opgedaan krijgt een plaats
in het langetermijngeheugen (6).

1.3 Verschillentussenlezenenspellen
Uit de hierboven beschreven processen van lezen en spellen blijkt dat er overeenkomsten zijn tussen beide activiteiten en dat er gedeeltelijk gebruik wordt gemaakt van
dezelfde informatie uit het langetermijngeheugen. Toch zijn er ook belangrijke verschillen. Aan lezen worden om te beginnen andere eisen gesteld dan aan spellen. Gaat
het lezen vooral om de snelheid waarmee we informatie uit teksten halen, waarbij de
automatisering voorop staat, bij spellen gaat het op de eerste plaats om accuratesse.
Ook spelfouten die de betekenis niet aantasten, bijvoorbeeld in de werkwoordsvormen ‘(ik) word’ of ‘(hij) wordt’, worden de speller aangerekend. We hebben in het
voorgaande gezien dat bij spellen de toepassing van het morfologische principe en de
autonome spellingregels een extra complicatie vormen. In de fase van het toepassen
van deze regels wordt de in het langetermijngeheugen gevonden orthografische basisvorm aangepast. Het zijn operaties waar we bij het lezen niet mee te maken hebben.
Dat spellen moeilijker is dan lezen blijkt ook uit de spelfouten die veel mensen zelfs
op latere leeftijd nog maken. Uit een wat gedateerd onderzoek blijkt dat in de derde
klas van het voortgezet onderwijs nog 25% van de leerlingen meer dan 6 fouten per
100 woorden maakt. Deze 25% is verantwoordelijk voor meer dan de helft van het totale aantal spelfouten (Kuhlemeier & Van den Bergh, 1989). Een veel kleinere groep
heeft problemen met lezen.
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Taalkundigeoorzaken
Er zijn taalkundige oorzaken voor de moeilijkheid van spellen ten opzichte van lezen.
Alfabetische talen zijn gebaseerd op koppelingen tussen klanken en letters, maar er is
nooit precies een een-op-een-relatie tussen beide; talen wijken in verschillende mate
af van die ideale situatie. Waar het Nederlands een tamelijk hoge voorwaartse consistentie heeft: identiek gespelde letters en lettercombinaties worden meestal hetzelfde
uitgesproken, is de achterwaartse consistentie minder groot (Borgwaldt, 2003). Eenzelfde klank wordt soms verschillend geschreven, bijvoorbeeld in woorden met au/ou
of ei/ij, of in woorden met -d of -t op het eind. Daardoor is kennis van de grafeemfoneem-koppelingen alleen in de allereerste fase van het leren spellen een goede basis, maar al in groep 4 wordt afgeweken van het koppelen van grafemen aan fonemen,
als leerlingen regels moeten gaan toepassen bij het spellen (verlengingsregel, enkele
en dubbele medeklinkers). Het Nederlands heeft bovendien een tamelijk complexe orthografie, met open en gesloten lettergrepen en consonantclusters aan het begin en
aan het eind van de syllabe, wat het spellen ook extra moeilijk maakt (Seymour, Aro
& Erskine, 2003).
Theoretischeonderbouwing
Een theoretische onderbouwing van de asymmetrie van het proces van lezen en spellen kan gevonden worden in het geïntegreerde netwerkmodel van Bosman en Van
Orden (1997). Dit model laat zien hoe fonologische, semantische en orthografische
kennis met elkaar samenhangen en in welke mate ze elkaar ondersteunen en versterken. Er zijn in het model steeds tweezijdige verbindingen tussen de informatieknopen
(zie Figuur 2). Als de lezer een woord ziet, wordt eerst de orthografische kennis geactiveerd. Deze activeert op zijn beurt de fonologische en semantische kennis (voorwaartse activatie). De fonologische en semantische activatie die optreedt, activeert
vervolgens de orthografische kennis weer terug (achterwaartse activatie). Als de speller een woord hoort (of er zich een concept van vormt), wordt eerst de fonologische
kennis geactiveerd. Deze activeert op zijn beurt de orthografische en semantische
kennis (voorwaartse activatie). De orthografische en semantische activatie die optreedt, activeert vervolgens de fonologische kennis weer terug (achterwaartse activatie). Een belangrijk aspect van het model is het verschil in sterkte van de verbindingen
14
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tussen de informatieknopen. De verbinding tussen fonologische en orthografische
kennis is het sterkst; die tussen fonologische en semantische kennis is minder sterk;
die tussen semantische en orthografische kennis is het minst sterk.
Figuur 2 Model van kennisgebruik bij lezen en spellen
In dit model van Bosman en Van Orden (1997) is aangegeven welke kennisaspecten een rol spelen
bij lezen en spellen en in welke mate ze elkaar ondersteunen. De dikte van de pijlen geeft de sterkte
van de verbindingen weer.

Het model laat zien wat er gebeurt als de verbindingen tussen fonemen en grafemen
niet eenduidig zijn en dus een probleem opleveren. Als een lezer bijvoorbeeld twijfelt
over de uitspraak van de <ch> van ‘chaos’, kan hij een beroep doen op zijn semantische kennis om bij de juiste uitspraak terecht te komen. Het verband tussen fonologie
en semantiek is tamelijk sterk. Bij spellen echter ligt dat anders. Een speller die bijvoorbeeld moet beslissen over de spelling van /bərεit/, kan ook proberen terug te vallen op de semantiek, maar het verband tussen orthografie en semantiek is minder
sterk, dus deze hulp levert minder op. In dit geval wellicht alleen uitsluitsel over <ei>
of <ij>, maar het woord kan gespeld worden als ‘bereit’, ‘bereid’, ‘bereidt’, ‘berijt’,
‘berijd’ of ‘berijdt’ en de juiste uitgang kan niet op grond van de betekenis worden
afgeleid. De hulp die kan worden ingeroepen bij onduidelijkheid over de klanktekenkoppelingen is voor lezen dus sterker dan voor spellen.
15
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Dat meer mensen moeite hebben met spellen dan met lezen komt overigens ook omdat de meeste mensen veel meer tijd besteden aan lezen dan aan schrijven; de asymmetrie tussen lezen en spellen wordt daardoor steeds groter. En een laatste verschil
tussen lezen en spellen is bovendien dat problemen met spellen veel zichtbaarder zijn
en gemakkelijker gemeten kunnen worden dan leesproblemen. Hoewel bij lezen en
spellen dus gebruik wordt gemaakt van dezelfde basisgegevens en het leren lezen en
spellen in het begin vrijwel gelijk op gaat, zijn er bij het leren spellen in het eerste
leerjaar al complicaties die zich bij het lezen niet of veel minder voordoen. Terwijl lezen in de meeste gevallen al gauw een tamelijk automatisch proces is, veronderstelt
spellen een meer strategische aanpak die allerminst automatisch is.

1.4 Lezenincontext
Hoewel de basis van het lezen bestaat uit het verklanken van losse woorden, is voor
het functionele lezen van woorden in zinnen of in grotere tekstverbanden de context
van de woorden van groot belang. Volgens Adams (1990) vooral voor het herkennen
van betekenissen. Terwijl in haar connectionistische model orthografische, fonologische en semantische verwerking tegelijk optreden en elkaar voortdurend beïnvloeden,
is de contextprocessor alleen aan de betekenisprocessor gekoppeld: contextinformatie
faciliteert dus direct alleen het herkennen van de betekenis, en andersom (Figuur 3),
en slechts indirect, via de betekenis, ook de orthografische en fonologische verwerking. Of context ook werkelijk helpt bij het sneller herkennen van de woordbetekenis,
hangt overigens af van de voorspellende waarde van de rest van de zin. De context
‘het is vanavond volle …..’ voorspelt het woord ‘maan’ en zal helpen het woord snel
te herkennen, maar de zin ‘hieronder staat wat handige informatie over de …..’ voorspelt alleen een naamwoord, maar geeft verder weinig houvast als op de open plek het
woord ‘maan’ zou staan.
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Figuur 3 Informatieverwerkingssysteem bij woordherkenning
Samenwerking tussen verschillende vormen van verwerking bij de woordherkenning (Adams, 1990,
p. 158).

Er bestaat een belangrijk verschil tussen de verwerking van losse woorden en woorden in context. Worden in het eerste geval alle mogelijke betekenissen tegelijkertijd
geactiveerd, bij het lezen van zinnen genereert de lezer na het ‘ontleden’ van de zin
één voorlopige betekenis. Pas als verderop in de zin blijkt dat deze niet klopt, moet
het proces opnieuw plaatsvinden. In de nog beperkte kennis over het lezen van zinnen
tekent zich het basisidee af dat er bij het beschikbaar komen van informatie sprake is
van een hiërarchische ordening van onderop: eerst is de betekenis van de afzonderlijke woorden beschikbaar (de semantiek), dan vormt de lezer zich een beeld van de
voorlopige structuur van de zin (de syntaxis) en vervolgens van de betekenis van de
hele zin waar de betekenissen van de afzonderlijke woorden een plaats in krijgen
(Rayner & Pollatsek, 1989).
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Bij het lezen dat tekstbegrip tot doel heeft, moet de lezer telkens zijn begrip van een
zojuist gelezen woord of zinsgedeelte inpassen, eerst in de betekenis van de zin, en
dan in zijn begrip van de tekst als geheel. Het kan daarbij nodig zijn om gegevens die
vele alinea’s eerder gelezen werden, weer in gedachten terug te halen. Dit vraagt actieve attentie, een goed werkgeheugen, denkvermogen en een strategische aanpak, en
gaat in tegenstelling tot technisch lezen, niet automatisch. Perfetti (1985) maakte al
duidelijk dat begrijpend lezen een extreem complex proces is, waarvan de efficiëntie
beïnvloed wordt door vele factoren. Een zeer belangrijke voorwaarde is echter wel het
vloeiend kunnen herkennen van de orthografie en de betekenis van afzonderlijke
woorden, waar zoals we gezien hebben de fonologische verwerking een ondersteunende rol bij speelt.
Technisch lezen is dus een voorwaarde voor begrijpend lezen, en in het eerste stadium van het leren lezen bestaat ook een grote samenhang tussen beide, die echter in de
loop van de ontwikkeling in een vrij kort tijdsbestek verdwijnt: aan het eind van
groep vier is de samenhang tussen technisch en begrijpend lezen nog vrij groot; aan
het eind van groep vijf is hij nagenoeg verdwenen (Boland, 1991). Aangenomen
wordt dat de directe woordherkenning zich dan meestal dusdanig ontwikkeld heeft,
dat decodeervaardigheid minder belangrijk is geworden. Begrijpend lezen wordt in de
jaren daarna in steeds grotere mate bepaald door woordkennis, syntactische kennis, en
kennis van de wereld. Maar ook in die periode geldt dat als het technisch lezen onvoldoende geautomatiseerd is, er te weinig aandachtscapaciteit overblijft voor begrijpend lezen. Perfetti, (1985) noemt dat de ‘verbale efficiëntiehypothese’. Door zwak
technisch lezen kan ook op het gebied van begrijpend lezen een achterstand ontstaan.

1.5 Desturingvantaalgedrag
Onderwijsgevenden hebben te maken met het taalgedrag van leerlingen. Dat gedrag
wordt aangestuurd door een aantal deels aangeboren cognitieve competenties, werkterrein van psychologen en orthopedagogen. Deze competenties vinden hun basis in
18

Lezen en spellen

de hersenen. Het brein maakt alle vormen van leren mogelijk en bepaalt tegelijkertijd
de grenzen ervan. De laatste jaren hebben neurowetenschappers veel ontdekt over de
werking van het brein bij lezen en spellen en is ook veel bekend geworden over de
oorzaken van problemen met lezen en spellen. De komende jaren zal die kennis waarschijnlijk steeds verder worden uitgebouwd en ook meer doordringen tot het onderwijs, met name waar het gaat om leerlingen die speciale zorg nodig hebben. Als we
begrijpen hoe het brein informatie verwerkt en opslaat, en welke rol het speelt bij de
ontwikkeling van geletterdheid, kunnen we meer begrijpen van de beperkingen die er
kunnen zijn.
Het gaat in dit proefschrift over het lezen en spellen van leerlingen in de brugklas en
een aantal onderliggende cognitieve factoren die van invloed zijn op dat gedrag, nadat
rekening is gehouden met omgevingsfactoren. De cognitieve factoren worden echter
‘gestuurd’ door gebieden in onze hersenen die actief zijn bij lezen en spellen. ‘Actief
zijn’ betekent dan dat in die hersengebieden neuronen in actie komen die informatie
verwerken en deze uitwisselen met andere neuronen. Deze activiteiten hebben een
genetische basis: we worden geboren met in onze genen een aantal erfelijke eigenschappen die aan de basis liggen van onze prestaties bij lezen en spellen. Als we het
dus hebben over lezen en leesproblemen dan kan dat gaan over de verschillende niveaus van een hiërarchisch bouwwerk, door Wolf (2007) weergegeven in een piramide, waarvan de top wordt gevormd door het gedrag en de basis door de genen (Figuur
4, p.21). In dit biologische model van Wolf (2007) hebben omgevingsfactoren geen
plaats gekregen. Maar natuurlijk spelen bij de ontwikkeling van het lezen ook de
thuissituatie en het onderwijs rol. Zonder gericht onderwijs zouden de meeste kinderen helemaal niet leren lezen. Wolf gaat daar overigens in haar boek ook uitgebreid
op in.
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Figuur 4 Piramide van het leesgedrag
Piramide van het leesgedrag (Wolf, 2007, p. 169): (1) het gedragsniveau, (2) cognitieve processen
als visuele en auditieve waarneming, fonologische en orthografische verwerking en het begrijpen,
(3) de hersengebieden die betrokken zijn bij het lezen, (4) de neuronen in de hersenen en de verbindingen daartussen, (5) de genetische basis.

Dat in elk geval het lezen in hoge mate genetisch bepaald is, werd aannemelijk gemaakt door Olson, Byrne en Samuelsson (2008, in press). Zij onderzochten de verhouding tussen omgevingsinvloeden en genetische aanleg in een longitudinaal
Amerikaans/ Australisch/ Noors onderzoek waar 1824 tweelingparen bij betrokken
waren, waarvan 1145 met een of meer problemen op het gebied van lezen. Daaruit
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blijkt dat voorschoolse leeservaring voor 65% afhankelijk is van omgevingsinvloeden
en slechts voor 26% erfelijk bepaald. Een jaar nadat leerlingen hebben leren lezen
echter zijn de leesprestaties voor 65-80% genetisch bepaald. Verbazingwekkend en
eveneens duidend op een sterke genetische invloed is ook het gerapporteerde gegeven
dat prestaties van tweelingen die dezelfde leerkracht hebben niet meer op elkaar lijken dan prestaties van tweelingen met een verschillende leerkracht 5 .
Wolf (2007) en ook Blakemore & Frith (2005) geven in hun recente boeken over de
betekenis van het brein voor de leesvaardigheid aan hoe bijzonder het is dat mensen
kunnen leren lezen. Primitieve mensen konden tienduizend jaar geleden al horen, zien
en spreken, maar het lezen en schrijven zijn er pas een paar duizend jaar geleden bij
gekomen. Het menselijke brein is in die korte tijd in staat gebleken zichzelf dusdanig
te reorganiseren dat lezen en schrijven mogelijk werden. Daarvoor zijn de oude hersengebieden gebruikt die oorspronkelijk nodig waren voor horen, zien en begrijpen en
deze gebieden kregen nieuwe functies. Maar dat niet alleen. Voor lezen en spellen
moeten ze ook samenwerken en informatie uitwisselen. Er gebeurt immers bij lezen
niet alleen iets visueels: letters en letterpatronen moeten weliswaar herkend worden,
maar er vindt ook verklanking plaats, dus het gehoor komt erbij. Letters en klanken
moeten met elkaar verbonden worden, en als alles optimaal is, de benodigde hersengebieden goed aangelegd zijn en zich goed ontwikkeld hebben en de verbindingen
tussen de neuronen die de informatie moeten overbrengen ook goed zijn, dan ontstaat
bij die koppeling een hoge mate van automatisering waardoor vloeiend lezen mogelijk is. De complexiteit van dit alles overziend, noemt Wolf het eigenlijk een wonder
dat dit meestal goed gaat.

5

Rapportage van dit onderzoek in een lezing van R. Olson op het congres van de British Dyslexia
Association in maart 2008.
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1.6 Cognitievecompetentiesvoorlezenenspellen
Complexe vaardigheden als lezen en spellen zijn op te vatten als gehelen van subvaardigheden en verschillende soorten kennis. Elke nieuw te leren vaardigheid bestaat
in eerste instantie uit het toepassen van kennis. Bij het aanvankelijk lezen bijvoorbeeld uit kennis van de grafeem-foneem-koppelingen. Pas na oefening en herhaling
wordt het toepassen van kennis een vaardigheid die meer automatisch verloopt. Met
de begrippen kennis en vaardigheden zijn twee belangrijke elementen van een competentie aangegeven. In het volgende zal het begrip ‘competentie’ vaker gebruikt worden.
Uit het model van de processen van lezen en spellen volgt dat voor deze vaardigheden
fonologische en orthografische kennis nodig is, en vooral in de eerste fase ook semantische kennis. Daarnaast is ook morfologische kennis en regelkennis van belang. Voor
het lezen van zinnen en teksten kan bovendien kennis van de context (syntaxis, kennis
van de wereld) faciliterend werken. Naast deze vormen van kennis en de koppeling
daartussen, bewust of onbewust ingezet, spelen ook de toegankelijkheid van het langetermijngeheugen en de automatisering een rol bij competent lezen en spellen: de
beschikbare kennis moet er niet alleen zíjn, hij moet ook snel en automatisch gebruikt
kunnen worden. Omdat bij lezen en spellen gedeeltelijk gebruik wordt gemaakt van
dezelfde fonologische, orthografische, morfologische en semantische informatie
wordt deze hier ook eerst in samenhang besproken en zal daarna aandacht worden besteed aan de specifieke kennis die nodig is voor het spellen.
Fonologischecompetentie
Er is bij onderzoekers grote overeenstemming over de belangrijke rol die de fonologische competentie speelt bij het (leren) lezen (Stanovich, 1988; Goswami & Bryant,
1990; Harm & Seidenberg, 1999; Shankweiler & Fowler, 2004; Vellutino, Fletcher,
Snowling & Scanlon, 2004; Share, 1995). Een lezer moet in staat zijn woorden en
woorddelen om te zetten in de juiste klankvorm. Daarvoor moet hij allereerst weten
welke fonemen aan welke grafemen gekoppeld zijn. Fonologische kennis maakt deel
uit van de fonologische competentie, door Wagner en Torgesen (1987) uitgesplitst in:
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(1) het bewustzijn van en de toegang tot de klankstructuur van de taal (fonologisch
bewustzijn): een lezer of speller moet weten dat woorden verdeeld kunnen worden in
syllaben; dat woorden en syllaben zijn opgebouwd uit klanken, en ook welke klanken
dat zijn; (2) het snel en automatisch kunnen omzetten van letters in klanken om te
komen tot woordherkenning; (3) het efficiënt kunnen vasthouden van klank- en lettervormen in het kortetermijngeheugen tijdens de verwerking ervan.
Gevoel voor fonologie, bestaande uit het kunnen onderscheiden van en manipuleren
met klanken, is van primair belang voor het leren lezen. Niet alleen in alfabetische talen als het Engels en het Nederlands, zelfs in een logografische taal als het Chinees,
waarvan de bouwstenen niet geheel betekenisloos zijn zoals in alfabetische talen, spelen fonologische processen een rol. In dit geval betekenisvolle toonverschillen
(Wang, Perfetti & Liu, 2005). Vaardigheden op dit totaal andere niveau van fonologische verwerking blijkt bij Chinese kinderen die Engels leren toch een unieke bijdrage
te leveren aan hun Engelse leesvaardigheid. Ook blijkt het kunnen waarnemen van
rijm door Chinese kinderen van invloed te zijn op hun mogelijkheden om Engels te
leren als tweede taal (Gottardo, Yan, Siegel & Wade-Woolley, 2001).
Fonologische kennis ontwikkelt zich vooral door gerichte instructie bij het leren lezen: door het leren van de letters leert het kind ook de klanken goed kennen. Voorafgaand aan die periode hebben de meeste kinderen al wel een gevoeligheid voor het
herkennen van klanken ontwikkeld, bijvoorbeeld door te rijmen. Het kunnen onderscheiden van de afzonderlijke fonemen ontwikkelt zich echter vooral in wisselwerking met het leren van de letters, die de geschreven weergave van de fonemen zijn
(Van der Leij, 2003).
Ook de spellingvaardigheid wordt voor een deel bepaald door de fonologische competentie. Een aanwijzing daarvoor ziet men wel in het verschijnsel dat zwakke spellers meer alfabetische fouten maken, meer fouten dus in het een-op-een omzetten van
fonemen in grafemen (Kay, 1990; Van Luijn, 1992). Snowling (2000) liet 7-jarigen
30 woorden spellen en ontdekte dat dyslectische kinderen evenveel woorden correct
spelden als niet-dyslectische kinderen, maar meer fouten maakten die fonologisch on23
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acceptabel waren. Ook Kleijnen (1997) vond bij de zwakke spellers grote aantallen
fouten die erop wezen dat de klanktekenkoppelingen niet goed waren toegepast:
zwakke spellers hadden twee standaarddeviaties meer van dat soort fouten dan spellers met een gemiddelde score.
Orthografischecompetentie
Tijdens het lezen moet orthografische kennis gekoppeld worden aan fonologische
kennis. Dat begint op het niveau van de letters en de klanken. Het gaat hier om willekeurige verbanden: er is geen speciale reden waarom de letter a gekoppeld is aan de
klank /a/. Het is ook geen strikte een-op-een-relatie: soms geven twee verschillende
grafemen één foneem weer (a/aa, ie/i, ei/ij, au/ou, g/ch). Naarmate het leesproces vordert, worden bovendien steeds vaker clusters van letters gekoppeld aan klankclusters
en als deze vaker zijn aangeboden en verwerkt, ontstaat een frequentie-effect: ze worden steeds sneller herkend en omgezet. Hetzelfde effect treedt op bij hele woorden.
Hoogfrequente functiewoorden als ‘de’, ‘het’ en ‘een’ en vaak herhaalde namen worden al snel automatisch gelezen. Tijdens het leerproces ontwikkelt zich bovendien een
zelfleermechanisme (Share, 1995) dat de leerling in staat stelt om steeds gedetailleerdere orthografische representaties in het langetermijngeheugen op te bouwen, waardoor snelle en efficiënte woordherkenning en accuraat spellen van steeds meer
woorden mogelijk worden. Een lezer hoeft een nieuw woord maar een paar keer te
decoderen, om de specifieke kenmerken van dat woord in zijn geheugen op te slaan
(Share & Shalev, 2004). Als alleen uitzonderingswoorden nog voor een klein beetje
oponthoud zorgen, is het lezen geautomatiseerd (Van der Leij, 2003).
Bij de woordherkenning wordt orthografische kennis automatisch gekoppeld aan
klankvorm en betekenis, en bij het lezen is de uitspraak dan ook vrijwel direct beschikbaar. Maar bij de procesbeschrijvingen hebben we gezien dat er bij spellen meer
gebeurt. Nadat de klankrepresentaties zijn omgezet in morfemen moeten nog autonome spellingregels worden toegepast, waardoor het spellen een minder automatisch
proces is. Morfologische kennis en regelkennis moeten ervoor aangeleerd zijn.
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Naast kennis van de verbanden tussen klank- en lettervormen en het vermogen om orthografische patronen te herkennen en vast te houden in het kortetermijngeheugen is
voor woordherkenning bij het lezen ook een snelle toegang tot het langetermijngeheugen van belang. Bij spellen moet eerst de fonologische woordvorm herkend worden, die vervolgens moet worden omgezet in een orthografisch patroon. De kennis
van orthografische patronen, een goed geheugen voor orthografische patronen, het
vermogen om orthografische patronen te ontdekken, en een snelle toegang tot het langetermijngeheugen noemen we in deze studie aspecten van orthografische competentie. Het is echter een complex begrip, op de eerste plaats omdat bij taken waarmee de
orthografische competentie wordt vastgesteld meestal ook fonologische, morfologische en semantische kennis wordt ingezet. Er is bovendien weinig onderzoek gedaan
naar de samenhang tussen verschillende orthografische taken en het precieze karakter
ervan (voor een overzicht, zie Burt, 2006). In elk geval is het is goed om voor ogen te
houden dat orthografische competentie niet het vermogen lijkt te zijn om abstracte
vormen te herkennen. Zwakke lezers zijn trager dan normale lezers als het gaat om
het herkennen van woordvormen, en ook van letters en cijfers, omdat daarbij altijd
sprake is van grafeem-foneem-omzetting, maar niet bij het herkennen van figuren die
geen codering vragen (Assink et al., 1995) 6 .
Duidelijk is dat fonologische en orthografische kennis veel met elkaar te maken hebben en elkaar wederzijds beïnvloeden, maar over de vraag of het ook onafhankelijke
aspecten van woordherkenning zijn, verschillen de meningen. In hun onderzoek naar
de ontwikkeling van fonologische en orthografische verwerking bij het lezen door
kinderen van 7 tot 9 jaar hebben Sprengler-Charolles et al. (1998) dat bijvoorbeeld
niet gevonden. Steeds vaker vinden onderzoekers echter wel aanwijzingen dat bij
technisch lezen na de fonologische verwerking orthografische vaardigheden een af6

In een lezing op de jaarvergadering van de vereniging Woortblind op 23 januari 1999 vertelden
de hersenonderzoekers Ekkebus en Hasselman dat met het opsporen van een ‘wybertje' in een
reeks tekens dyslectici evenveel of even weinig moeite hebben als niet-dyslectici. Bij het opsporen van de lange aa-klank in een reeks pseudowoorden echter is dat anders. In de kortste aanbiedingstijd van die pseudowoorden scoort nu 45% van de dyslectici fout. De reden is
waarschijnlijk dat bij deze taak ook het fonologisch decoderen wordt gebruikt.
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zonderlijke hoeveelheid variantie verklaren (Barker, Torgesen & Wagner 1992; Cunningham, Perry, Stanovich & Share, 2002; Bekebrede, Van der Leij & Share, submitted).
Evenals bij lezen vormt fonologische kennis ook bij spellen de basis van het verwerkingsproces (Perry & Ziegler, 2004). Op de tweede plaats spelen kennis van de morfologie en van de autonome spellingregels een rol (zie verderop). Een derde factor is
de orthografische competentie, bestaande uit kennis van opgeslagen woordbeelden,
snelle toegang tot die woordbeelden en het kortetermijngeheugen voor orthografische
informatie. Daarbij is voor spellen vooral de kwaliteit van de orthografische opslag
van groot belang. Een lezer kan soms voldoende hebben aan onvolledige signalen, die
hij vervolgens met behulp van semantische kennis aanvult. Spellen vereist een veel
completere orthografische kennis en tekorten in deze kennis zijn moeilijker te compenseren (Snowling, 2000).
Woordkennis
Tijdens het lezen wordt de betekenis van woorden herkend. Aan die betekenis is ook
meestal een uitspraak gekoppeld. Voor het ontwikkelen van een goede leesvaardigheid is woordkennis van groot belang. In overeenstemming met de theoretische leesmodellen van Perfetti (1985) en Plaut, McClelland en Seidenberg (1996) kan in het
model van Adams (Figuur 3, p.17) het krijgen van lexicale toegang op drie verschillende manieren gebeuren: (1) direct op basis van het woordbeeld (de orthografische
weg), (2) door op basis van het woordbeeld eerst de klankcode op te roepen (de fonologische weg), en (3) er is ook een route waarbij op basis van het woordbeeld eerst de
betekenis wordt opgeroepen, waarna toegang tot het langetermijngeheugen ontstaat.
De laatste ‘weg’ verklaart dat de toegang tot de orthografische vorm van bekende
woorden sneller tot stand komt dan die van minder bekende of niet-bestaande woorden. De semantiek speelt dus een ondersteunende rol bij het leren lezen. Algemene
kennis over de klanktekenkoppelingen van een taal wordt ook sneller opgebouwd als
een leerling veel woorden kent, en de ontwikkeling van het technisch lezen wordt
daardoor bevorderd. Voorschoolse woordkennis is daardoor een goede voorspeller
van vroege en latere leesvaardigheid (Vellutino et al., 2004).
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Receptieve woordkennis is vooral van belang voor beginnende lezers. In de fase van
het leren lezen compenseert woordkennis voor de nog gebrekkige kennis van grafeem-foneem-koppelingen. Op latere leeftijd is kennis van die koppelingen ondanks
een beperkte woordkennis bij een normale ontwikkeling meestal toch tot stand gekomen, waardoor woordkennis van ondergeschikte betekenis wordt voor de technische
leesvaardigheid (Perfetti, 1985; Vellutino et al., 2004). Een verband tussen technisch
lezen en woordkennis is nog wel dat leerlingen die veel problemen hebben met technisch lezen vaak ook minder graag lezen en daardoor minder leeservaring opdoen. De
ontwikkeling van de woordkennis blijft daardoor vaak ook achter.
Is het verband tussen woordkennis en gevorderd technisch lezen niet zo groot, er bestaat wel een sterk verband tussen woordkennis en tekstbegrip, zowel bij kinderen als
volwassenen. Vooral leerlingen met een andere taalachtergrond, hebben vaker een
woordkennistekort (Hacquebord, Linthorst, Stellingwerf & de Zeeuw, 2004; Hacquebord, 2006). Het is echter niet zo dat een beperkt vocabulaire altijd leidt tot problemen met tekstbegrip. Als er niet te veel onbekende en laagfrequente woorden in een
tekst gebruikt zijn, hoeft een beperkte woordkennis geen probleem te zijn voor het
begrijpen ervan. Anderzijds is het ook niet zo dat woordkennis een voldoende voorwaarde is voor goed tekstbegrip. Er is met andere woorden geen oorzakelijk verband.
Wel zijn er aanwijzingen dat het vermogen om nieuwe informatie uit een context te
halen, zowel van invloed is op woordkennis, als op tekstbegrip, alsook op het verbaal
IQ (Cain, Lemmon & Oakhill, 2004). De ontwikkeling van woordkennis heeft onder
andere te maken met de mate waarin kinderen met gedrukte teksten te maken hebben
gehad, eerst door voorlezen en later door zelf lezen. Deze ‘leeservaring’, zoals gemeten met een titelherkenningstest is ook een unieke voorspeller van spellingprestaties
(Cunningham & Stanovich, 1991).
Overigekennis
Bij lezen kan naast fonologische, orthografische en semantische kennis ook morfologische kennis een rol spelen, kennis dus van de verwantschap tussen woorden, bijvoorbeeld tussen ‘as’ en ‘verassen’, zodat je niet ‘verrassen’ leest, en kennis van de
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uitspraak van affixen, zodat je de uitgang ‘lijk’ in ‘olijk’ en ‘afschuwelijk’ goed uitspreekt. Men neemt aan dat deze kennis vooral van belang is voor het lezen van langere, gelede woorden. Rayner en Pollatsek (1989) geven aan dat - terwijl het
herkennen van korte, bekende woorden grotendeels parallel en automatisch verloopt,
dat proces bij langere woorden soms serieel is en meer aandacht vereist. Een serieel
morfologische aanpak ligt bijvoorbeeld voor de hand bij het lezen en herkennen van
een woord als ‘rubberaanplanting’ in de Een-Minuut-Test (vorm A), dat niet voorkomt in de Celex Database (Burnage, 1990; Baayen, Piepenbrock & Van Rijn, 1993)
en dus zeer laagfrequent is. Het woord ‘rubber’ komt echter bijna 400 keer voor in
deze database, het werkwoord ‘planten’ 917 keer en het zelfstandig naamwoord
‘plant’ meer dan 3600 keer. Als onderdeel van andere woorden zijn de morfemen
‘aan’ en ‘ing’ bovendien nog veel frequenter. Deze statistische kennis, samen met
enige kennis van woordbouw (hoe zit het woord in elkaar?), zou ervoor kunnen zorgen dat ‘rubberaanplanting’ sneller herkend en gelezen kan worden dan ongelede
woorden als ‘chrisoberil’ [goudgroene edelsteen] dat één keer voorkomt in de database, of ‘homunculus’ [klein mensje, gedrocht], een woord uit de Peabody woordkennistest, dat niet voorkomt in de Celex database.
De meestal onbewuste kennis van de geleedheid van woorden kan de woordherkenning bevorderen omdat daardoor langere woorden opgedeeld kunnen worden in
woorddelen en syllaben. Morfologische kennis helpt ook bij de activatie van de betekenis, bijvoorbeeld wanneer een lezer beseft dat ‘schoot’ met ‘schieten’ te maken
heeft. Deze kennis zou verderop in het leesproces ook kunnen leiden tot de juiste
klemtoontoekenning bij de uitspraak, bijvoorbeeld waar het gaat om suffixen die de
klemtoon naar zich toe trekken, zoals in ‘zigeunerin’ of ‘lerares’, in tegenstelling tot
suffixen die dat niet doen, bijvoorbeeld in ‘overheid’ en ‘gewichtig’. Elbro en Arnbak
(1996) hebben aannemelijk gemaakt dat morfeemherkenning de woordherkenning
kan bevorderen en dat zwakke lezers een morfologische aanpak als compenserende
strategie kunnen gebruiken, maar verder is er nog weinig literatuur over de rol van
morfologische kennis bij het lezen. Dat ligt anders voor het spellen. Het morfologische principe is een van de pijlers van de Nederlandse spelling. Van veel Nederlandse
woorden (en dat geldt ook voor andere talen) kan de spelling niet volledig worden af28
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geleid van de uitspraak, terwijl ze toch volstrekt regelmatig zijn gebouwd als de opbouw in morfemen in aanmerking wordt genomen (bij ‘handdoek’ bijvoorbeeld), of
de afleiding van morfologische basisvormen. We schrijven bijvoorbeeld ‘web’ (niet
‘wep’) vanwege ‘webben’ en ‘aaien’ (niet ‘ajen’) vanwege ‘aai’. Het morfologisch
bewustzijn is volgens Nunes en Bryant (2004) niet alleen van belang voor het lezen
en spellen, maar kan ook de woordkennis vergroten. Wie in staat is woorden of
woorddelen te herkennen in langere woorden, kan de betekenis van deze woorden afleiden en leert dus meer woorden.
Naast morfologische kennis, is zowel voor lezen als spellen soms ook de context van
belang. Bij het lezen van woorden in zinnen en teksten probeert de lezer niet alleen de
betekenis van losse woorden te achterhalen, maar ook die van de grotere gehelen.
Voor het lezen van woorden in zinsverband is daarom naast het vloeiend kunnen lezen van geïsoleerde woorden ook gevoel voor syntaxis nodig. Ervaren lezers maken
terwijl ze lezen een voorlopige analyse van de zinsbouw, en passen de betekenis van
de losse woorden daarin en komen zo tot toekennen van betekenis aan de hele zin.
Deze werkwijze kan worden afgeleid uit het gegeven dat wanneer hun voorlopige interpretatie halverwege niet blijkt te kloppen, ze meteen teruggaan en een nieuwe interpretatie maken. Oogbewegingsonderzoek heeft dat duidelijk gemaakt (Rayner &
Pollatsek, 1989; Rayner, Juhasz & Pollatsek, 2005; Hutzler & Wimmer, 2003).
Het syntactische bewustzijn van jonge en slechte lezers is vaak niet goed ontwikkeld .
Zij lezen soms door, terwijl hun interpretatie niet juist is. Ze kunnen een zin ook vaak
niet goed in betekenisvolle stukken verdelen, letten bijvoorbeeld niet op punten en
komma’s, en hebben niet het besef dat wanneer ze een lidwoord tegenkomen, daar
een naamwoord(groep) op volgt, die een functie heeft in de zin. Onvoldoende syntactisch inzicht kan de leessnelheid vertragen, omdat de syntactische structuur tijdens het
lezen niet meteen tevoorschijn komt, waardoor de zin soms herhaaldelijk opnieuw
moet worden gelezen. Bovendien kan het er soms toe leiden dat een boodschap niet
goed overkomt (Rayner & Polatsek, 1989; Rayner et al., 2005). Een lezer met te weinig morfologisch/syntactische kennis die op een aanplakbiljet de tekst leest ‘C&A
verbouwd’ (ingekorte versie van ‘C&A is verbouwd’), kan de onvolledige zin niet
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goed aanvullen en ten onrechte veronderstellen dat de verbouwing in volle gang is.
Het onderzoek over syntactische kennis van zwakke lezers is niet eenduidig. Er zijn
ook aanwijzingen dat dyslectische lezers hun slechte fonologische vaardigheden
compenseren door topdown (semantische en) syntactische skills in te zetten. In onderzoek van Nation en Snowling (1998) lazen zwakke lezers woorden in de context
van zinnen beter dan losse woorden, terwijl dat bij de controlegroep niet zo was. Het
frame van de zin (de syntaxis) zou het semantische traject inschakelen en de juiste
uitspraak van onbekende woorden bevorderen. Voor het spellen van sommige woorden is eveneens syntactische kennis vereist (zie de paragraaf over specifieke kennis
voor het spellen, op bladzijde 33).
Tot slot speelt bij lezen ook tekstuele kennis een rol, dat wil zeggen: kennis van grotere tekstuele gehelen. Tijdens het leesproces organiseert de lezer de binnengekomen
informatie, waardoor het mogelijk wordt deze in het langetermijngeheugen op te
slaan. Als in de inleiding van een tekst twee onderwerpen zijn aangekondigd, en de
lezer heeft vervolgens over een van deze onderwerpen gelezen, ontstaat bij de ervaren
lezer de verwachting dat er nog een tweede onderwerp volgt. Hij heeft als het goed is
een globaal schema van de tekst in zijn hoofd. Contextinformatie heeft bovendien te
maken met kennis van de wereld: woordbetekenissen zijn geen geïsoleerde gegevens,
maar hangen met elkaar samen in conceptuele gehelen. Er zijn tussen woorden betekenisrelaties als synoniemen (twee woorden voor eenzelfde begrip), antoniemen (tegenstellingen) en hyponiemen (subcategorieën van een hoofdcategorie) en woorden
rond één bepaald onderwerp vormen met elkaar een ‘semantisch veld’. Ze zijn in het
mentale lexicon dus niet opgeslagen als een ‘vormeloze berg’ (Verhallen & Verhallen, 1994). Lezers die in staat zijn deze verbanden te zien en begrijpen, komen waarschijnlijk sneller tot woordherkenning en ook tot tekstbegrip.
Automatisering
Hierboven is aangegeven hoe het leesproces verloopt en welke kennis ervoor nodig is.
Voor geautomatiseerd lezen is het echter niet voldoende dat de lezer het proces op de
juiste wijze doorloopt en beschikt over de benodigde kennis. Ook de snelheid waarmee die kennis beschikbaar komt en verwerkt kan worden, is van essentieel belang.
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Leren lezen is in de beginfase nog gericht op accuraatheid en er is een opbouw in het
leren decoderen: eerst leren kinderen losse letters en korte woorden met een simpele
orthografische structuur, als ze de meeste letters kennen, leren ze woorden die orthografisch iets ingewikkelder zijn, etcetera. Na enkele maanden al gaat het bij het lezen
echter niet alleen meer om de accuraatheid, maar ook om snelheid, om automatisering. We zien hier dat het begin van de ontwikkeling van elke vaardigheid het toepassen van kennis is. Door te oefenen kan het toepassen van kennis zich ontwikkelen tot
een geautomatiseerde vaardigheid.
Onder geautomatiseerd lezen verstaan we dat (1) de lezer zich niet bewust is van het
leesproces; (2) dat het lezen onafhankelijk is van de wil van de lezer, dat wil zeggen
dat hij onwillekeurig leest als hij tekst onder ogen krijgt en (3) dat het lezen (vrijwel)
geen verwerkingscapaciteit kost, zodat er ruimte is voor begrip (Rayner & Pollatsek
1989). Geautomatiseerd lezen heeft ook als kenmerk dat bemoeilijkende condities er
nauwelijks invloed op hebben: een volleerd lezer is in staat om vlot woorden te herkennen, onafhankelijk van lettertype of tijdsdruk, en zelfs tijdens het uitvoeren van
een concurrerende taak. Het lezen kan echter alleen geautomatiseerd worden als er in
het langetermijngeheugen veel woorden zijn opgenomen die daardoor accuraat en
snel in hun geheel kunnen worden herkend (Van der Leij, 2003). De sterkte van de
associaties tussen klanken en letters en grotere woorddelen in het langetermijngeheugen wordt grotendeels bepaald door frequentie-effecten. Het aantal keren dat orthografische vormen zijn omgezet in klankvormen, en bij spellen andersom, bepaalt de
sterkte van dit effect en de kwaliteit van de orthografische opslag (Elbro, Nielsen &
Petersen, 1994).
Maryanne Wolf (2007) geeft in haar boek de tijdlijn voor woordherkenning, gebaseerd op hersenonderzoek. Bij geautomatiseerd lezen vindt de visuele en orthografische verwerking plaats tussen 50 en 150 milliseconden nadat het woord gezien is.
Ergens tussen 100 en 200 milliseconden wordt de visuele vorm verbonden met de
klankvorm. Hoeveel fonologie er precies nodig is om het woord te begrijpen, hangt af
van de (on)bekendheid van het woord. Een bekend woord vereist minder fonologische verwerking dan een onbekend woord. Ergens rond de 200 milliseconden wordt
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gewoonlijk de betekenis van het woord gevonden en tussen 200 en 500 milliseconden
kan nog andere kennis worden ingeschakeld, bijvoorbeeld syntactische en morfologische kennis, wat nodig is als de aanvankelijk gekozen betekenis niet blijkt te kloppen
met de context. Dit is een zeer globale schets van het lezen waaruit allerlei aspecten
die te maken hebben met aandacht, geheugen en de besturing van de oogbewegingen
zijn weggelaten. De schets laat echter zien hoe snel het geautomatiseerde lezen gaat
en welke processen, aangestuurd door verschillende hersengebieden, er achtereenvolgens bij betrokken zijn.
Ook voor spellen is automatisering belangrijk: het direct herkennen van bekende
woorden is de meest efficiënte eerste stap bij het omzetten van klankvormen in orthografische vormen. Deze klankvormen zijn meestal wel het uitgangspunt, zeker bij gedicteerde tekst, maar bij ervaren spellers hoeven bekende woorden maar half verstaan
te zijn, om toch de juiste orthografische vorm op te roepen. Bij het spellen van onbekende woorden is dat anders. Dan kan de speller in eerste instantie niet anders doen
dan de gehoorde klanken aan letters koppelen. Dat gebrek aan automatisering ook bij
spellen een rol speelt, blijkt uit de praktijkervaring dat het bij leerlingen met leesproblemen, die moeite hebben met de automatisering, vaak misgaat bij bemoeilijkende
condities: zo’n leerling kan in de eerste helft van zijn verhaal als hij nog fris is, twee
keer het woord ‘leraren’ goed schrijven, maar verderop, als hij vermoeid raakt of wat
afgeleid wordt, een keer ‘leerlaren’ en weer verderop ‘leraaren’ schrijven. Deze grilligheid in het foutenpatroon is een kenmerk van het spellen van zwakke en onervaren
lezers en duidt op een gebrek aan automatisering.
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Specifiekekennisvoorhetspellen
Om te leren spellen moeten kinderen verschillende soorten kennis opdoen. Nunn
(1998) noemt als eerste de kennis van de foneem-grafeem-omzettingsregels: /wa:r/ →
<waar>, /kant/ → <kant>. Niet alle spellingpatronen kunnen echter goed beschreven
worden wanneer we ze louter als een weergave van klanken zien. Naast het toepassen
van deze basale regels moet ook rekening worden gehouden met het morfologische
principe, een van de basisprincipes van de Nederlandse spelling. Dit principe schrijft
voor dat verwante woorddelen steeds hetzelfde worden geschreven: ‘getrouwd’ (niet
‘getroud’) vanwege het morfeem ‘trouw’; ‘aaien’ (niet ‘ajen’) vanwege het morfeem
‘aai’.
Nunn formuleert daarnaast een aantal autonome spellingregels die uitzonderingen
veroorzaken op het morfologische principe en de foneem-grafeem-omzetting. Ze
noemt dit ‘autonome’ regels ter onderscheiding van de foneem-grafeem-omzettingsregels. Bij de beschrijving van het spellingproces gaat Nunn ook uit van de Nederlandse orthografie als een autonoom systeem, een systeem dus dat niet geheel bepaald
wordt door de foneem-grafeem-koppelingen, maar dat ook zijn eigen ‘wetten’ heeft.
Autonome spellingregels zijn nodig omdat bijvoorbeeld de afwisseling van enkele en
dubbele letters in raam-ramen en ham-hammen alleen voorspelbaar is op basis van
lettergrepen en letters en niet op basis van klanken. Het toepassen van autonome regels is een tussenstap bij het omzetten van klankvormen naar woordvormen en wordt
toegepast op de morfemen. Door het toepassen van een autonome regel wordt het
meervoud van ‘raam’ ‘ramen’ (niet raamen). Naar analogie van bijvoorbeeld ‘hamer’
wordt afgeweken van het morfeem ‘raam’.
Met de door Nunn (1998) opgestelde regels is de spelling van inheemse woorden voor
95% te voorspellen. Volgens haar is ook de spelling van 73% van de niet-inheemse
woorden met behulp van foneem-grafeem-omzettingsregels en autonome spellingregels vorm te geven. Ze hanteert dan voor niet-inheemse woorden wel een aantal specifieke regels. De regel voor de spelling van de /i/ is bijvoorbeeld voor inheemse
woorden en niet-inheemse woorden verschillend (vergelijk ‘gieter’ en ‘liter’). Ondanks de grote percentages te voorspellen woorden blijft echter - ook in het systeem
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van Nunn - een categorie onregelmatige woorden over waarvan de juiste spelling niet
op basis van regels te voorspellen is.
Figuur 5 Spellingmodel van Nunn (1998)
Spelling wordt niet in één keer afgeleid van de uitspraak. Foneem-grafeem-omzettingsregels bepalen de vorm van de morfemen, waar vervolgens autonome spellingregels op worden toegepast.

Uit het bovenstaande blijkt al dat er verschillende spellingstrategieën zijn om tot de
juiste vorm van een woord te komen. Vaak zijn die afhankelijk van het woord of het
morfeem dat gespeld moet worden. Een woord als ‘lamp’ kan bijvoorbeeld gespeld
worden door de klanken een-op-een om te zetten in letters, ófwel via rechtstreekse
herkenning van de orthografie van het hele woord. Het spellen van een woord als ‘buren’ begint ook met het koppelen van klanken aan letters, maar een speller die inmiddels weet dat klanken en letters niet altijd een-op-een met elkaar corresponderen,
moet vervolgens de regel van de klinkerverenkeling toepassen. De derde strategie
(Kleijnen, 1997) is dat het woord in het langetermijngeheugen wordt opgeroepen en
direct op basis van dat woordbeeld wordt gespeld (zie ook Figuur 1, p. 8). Woorden
als ‘gieter’ en ‘liter’, zou de speller volgens Nunn (1998) eerst moeten herkennen als
respectievelijk een inheems of niet-inheems woord alvorens hij de juiste (ingewikkel34
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de) regel kan toepassen voor het gebruik van <i> of <ie>. Het ligt waarschijnlijk meer
voor de hand om de spelling van zo’n woord rechtstreeks uit het langetermijngeheugen te halen.
Wat Nunn (1998) niet behandelt, omdat ze zich beperkt tot spelling van de basisvormen van woorden, is de op regels gebaseerde spelling van de zwakke werkwoorden.
De meerderheid van de Nederlandse homofonen (woorden die hetzelfde klinken,
maar die je verschillend schrijft) is te vinden in deze vervoegde werkwoorden. Zij
vormen een belangrijk struikelblok voor Nederlandse spellers op alle niveaus, zelfs
voor universitaire studenten (Bosman, 2005). Niet alleen morfologische, maar ook
grammaticale en syntactische kennis is nodig voor het spellen van deze werkwoorden:
in welke tijd staat de zin, wat is de persoonsvorm, wat is het onderwerp, is het onderwerp enkelvoud of meervoud? Alleen met behulp van deze kennis kan de speller uitvinden of hij bijvoorbeeld ‘branden’, ‘brandde’ of ‘brandden’ moet schrijven,
‘verhuist’ of ‘verhuisd’. De reden dat deze werkwoordspelling voor veel mensen zo
lastig is, is overigens volgens Bosman (2005) niet zozeer dat de regels zo ingewikkeld
zijn, maar wel dat ze bewust moeten worden toegepast en dat voortdurend actief monitoren nodig is, waarbij ook over de grenzen van het morfeem en het woord heen gekeken moet worden naar de opbouw van woordgroep of zin.
Uit het onderzoek van Bosman (2005) blijkt dat naast het monitoren vooral twee factoren bepalend zijn voor de spellingresultaten van de werkwoordsvormen: de frequentie waarin bepaalde vormen voorkomen, en de grammaticale context, dat wil zeggen:
staat het woord dat bepaalt wat de juiste werkwoordsvorm is dicht in de buurt of juist
niet en zijn er woorden die voor verwarring kunnen zorgen. Het ligt voor de hand dat
frequentie een belangrijke rol speelt wanneer de meer lexicale aanpak gekozen wordt:
men zal geneigd zijn de vorm te kiezen die het vaakst voorkomt. Men kiest bijvoorbeeld eerder ‘verhuisd’ dan ‘verhuist’, omdat het eerste waarschijnlijk frequenter is. 7
7

Een aanwijzing daarvoor is dat Google (2006, 5 juni) bij ‘verhuisd’ 2.280.000 hits presenteert
en bij ‘verhuist’ 1.175.000. Enige voorzichtigheid is hier echter wel op zijn plaats, want de bestanden waar Google uit put vormen geen echt corpus en veel tokens worden dubbel geteld in de
hits.
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Als bij het spellen van dit soort woorden niet gekeken wordt naar de context, dan kan
dat gemakkelijk een verkeerd resultaat opleveren.

1.7 Problemenmetlezenenspellen
Met behulp van de hiervoor geschetste processen van lezen en spellen en de daarvoor
benodigde competenties is aan te geven waar en wanneer problemen met lezen en
spellen kunnen ontstaan. Voor een deel hebben deze te maken met onderliggende
cognitieve factoren. Bij verwerking van schriftelijke taal zijn namelijk cognitieve processen betrokken die breder zijn en meer omvatten dan alleen het lezen en spellen.
Algemene cognitieve capaciteiten ontwikkelen zich onder invloed van omgevingsfactoren zoals opvoeding, onderwijs en sociaal-economische factoren als opleiding en
geletterdheid van de ouders. Maar daarnaast spelen ook biologische factoren (leeftijd,
sekse, erfelijkheid) een rol (Van der Leij 2003).
Problemen met lezen en spellen kunnen veroorzaakt worden door een aangeboren fonologisch tekort, of door een fonologisch tekort dat (ook) ontstaan is door te weinig
leeservaring en stimulering van het onderwijs of de omgeving. Maar achtergrondfactoren die van invloed zijn op de fonologische competentie, hebben ook een rechtstreekse invloed op taalprestaties: onvoldoende kwaliteit van onderwijs bijvoorbeeld
kan ervoor zorgen dat lezen en spellen achterblijven, ook als geen sprake is van een
fonologisch tekort. En tot slot kan er nog een effect zijn van het taalgedrag op de
ontwikkeling van de cognitieve factoren. Een leerling die te weinig oefent met lezen,
ontwikkelt zijn fonologische en orthografisch competentie wellicht onvoldoende,
waardoor de gebieden in zijn hersenen die daarvoor verantwoordelijk zijn zich minder
ontplooien. In onderzoek van Bryant, Nunes & Bindman (1998) bijvoorbeeld lieten
zwakke lezers aanvankelijk in mondelinge taken en bij de spelling een beter ontwikkeld morfologisch bewustzijn zien dan niet-zwakke lezers, maar door hun problemen
met de klank-teken-correspondenties was deze voorsprong na twee jaar leesonderwijs
verdwenen.
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Achtergrondfactorenbijlezenenspellen
Problemen met lezen of spellen kunnen dus veroorzaakt worden door achtergrondfactoren. Te weinig kennismaking met teksten (voorlezen, kijken, aanwijzen) en te weinig stimulering van het praten en lezen bij jonge kinderen kunnen leiden tot
achterstanden op het gebied van woordkennis, en deze beperkte woordkennis kan zowel het leren decoderen als (later) het begrijpend lezen beïnvloeden (Van der Leij,
2003).
Taalachtergrond en geletterdheid thuis hebben daarnaast ook invloed op de fonologische en orthografische competentie, twee cognitieve factoren die voor het lezen belangrijk zijn. Door ervaring met gedrukte tekst leren kinderen in de voorschoolse
leeftijd al het alfabetische principe kennen dat letters klanken vertegenwoordigen. Ze
leren ook dat woorden verklankt kunnen worden en een klankstructuur hebben. Ook
in de fase van het leren lezen op school is het opdoen van leeservaring thuis een belangrijke ondersteunende factor. In onderzoek van Cunningham et al. (2002) verklaarde leeservaring een afzonderlijke hoeveelheid variantie bij de orthografische
taken. Net als voor lezen is ook voor spellen van belang dat woorden een goede representatie in het langetermijngeheugen krijgen. Dat kan alleen wanneer ze een voldoende aantal keren met aandacht zijn ‘ontsleuteld’ en weer ‘gecomponeerd’.
Naast achtergrondfactoren en specifiek voor het lezen en spellen belangrijke cognitieve factoren, zijn ook algemene cognitieve verschillen tussen leerlingen bepalend
voor de ontwikkeling. Als de intelligentie laag is, is het leervermogen beperkt.
Laagintelligente leerlingen hebben daardoor moeite met het snel en accuraat verwerken van alle vormen van informatie, en met strategische en kennisaspecten (Van der
Leij, 2003). Begrijpend lezen en rekenen zijn daardoor automatisch zwak en ook het
spellen kan achterblijven, omdat daarbij immers extra kennis moet worden gebruikt
en strategieën moeten worden toegepast. Bij technisch lezen ligt dat anders. Leerlingen die cognitief wat beperkt zijn, zullen zich op dit terrein wellicht niet zo snel ontwikkelen, maar ze leren uiteindelijk toch vloeiend lezen. Een lagere intelligentie hoeft
de automatisering van (onder andere) het lezen niet in de weg te staan (Stanovich &
Siegel, 1994; Stanovich, 1998).
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Dyslexie
In het leesonderzoek dat de laatste vier decennia heeft plaatsgevonden is er met name
veel aandacht ontstaan voor specifieke problemen met technisch lezen en spellen,
vaak aangeduid met de term ‘dyslexie’. De Stichting Dyslexie Nederland omschrijft
dyslexie als ‘een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met
het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau’
(Van der Leij et al., 2004). In de afgelopen tien jaar is er in Nederland voor verschillende vormen van onderwijs een protocol ontwikkeld, gericht op het signaleren van
en omgaan met dyslexie, ook voor het voortgezet onderwijs (Henneman, Kleijnen &
Smits, 2004).
Er is in toenemende mate bewijs voor dat er zo goed als geen verschil bestaat tussen
zwakke lezers met een normaal IQ en zwakke lezers met een laag IQ wat betreft de
basis van het lezen, de efficiënte woordherkenning (Stanovich, 1998; Vellutino et al.
2004; Share & Shalev, 2004). In de definitie van de Stichting Dyslexie Nederland
komt het begrip intelligentie dan ook niet voor en in de brochure wordt aangehaald
dat de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), het meest gebruikte classificatiesysteem van stoornissen, aangeeft dat personen met een IQ vanaf
70 dyslectisch kunnen zijn.
Breed gedragen is de opvatting dat dyslexie veroorzaakt wordt door een tekort in het
domein van de fonologische verwerking, het vlot kunnen omzetten van geschreven
woordvormen in klankvormen, ook wel het fonologische tekort genoemd, en niet door
visuele, semantische of syntactische problemen (voor een overzicht zie Beaton, 2004,
en Vellutino et al., 2004). Door dit fonologische probleem wordt ook het opbouwen
van orthografische representaties in het langetermijngeheugen gehinderd. Bij een
klein deel van de zwakke lezers zou het fonologische tekort aangeboren zijn; in de
meeste gevallen echter wordt het veroorzaakt door achtergrondfactoren als beperkte
leeservaring en te weinig adequate stimulering thuis en op school. Vrijwel al het onderzoek naar leesproblemen laat de educatieve omgevingsfactoren van de onderzochte individuen zoals voorschoolse leeservaring en inadequate instructie buiten
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beschouwing (Vellutino et al., 2004). Een fonologisch tekort kan er echter door veroorzaakt worden, en als het aangeboren is, versterkt worden. Andersom kan een extra
dosis stimulering thuis en op school er ook voor zorgen dat de problemen met lezen
en spellen minder groot worden (Van der Leij, 2003).
Een specifiek taalprobleem als dyslexie kan veroorzaakt zijn door tekorten in de kennis die nodig is voor vloeiend en accuraat lezen en spellen: kennis van de klanktekenkoppelingen, en van de statistische verbanden tussen grotere eenheden van klanken en
letters. Maar er kunnen daarnaast ook of vooral problemen zijn met de toegankelijkheid van die kennis. Het kan voorkomen dat de kennis er wel is, maar dat het moeite
blijft kosten om ze op te diepen. Een factor die daar waarschijnlijk mee samenhangt is
het onvermogen van het kortetermijngeheugen om letters en woorden voldoende lang
vast te houden, zodat de verwerking probleemloos en vrijwel zonder aandacht kan
plaatsvinden.
Hoewel er veel bewijs voor is dat problemen met lezen en spellen primair veroorzaakt
worden door tekorten in de fonologische verwerking, is de groep dyslectici niet homogeen. Zelfs binnen de fonologische taken, maar vooral op andere dan fonologische
taken zijn hun prestaties vaak heel verschillend (Stanovich, 1988). Deze bevinding
heeft geleid tot het ‘Phonological Core Variable Differences Model’ van Stanovich en
Siegel (1994). Recentelijk zijn de verschillen waar het in dit model om gaat toegespitst op de orthografische competentie. Een fonologisch tekort zorgt er weliswaar
voor dat ook altijd de opbouw van orthografische representaties in het langetermijngeheugen vertraging oploopt, maar dezelfde fonologische problemen blijken te kunnen optreden in combinatie met verschillen in orthografische competentie: het
Phonological Core Variable Orthographic Difference Model, afgekort PCVOD. Dit
model verklaart een deel van de verschillende profielen die worden aangetroffen bij
zwakke lezers. Van der Leij & Morfidi (2006) en Bekebrede et al. (2007) vonden bewijzen voor deze theorie.
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Problemenmetspellenbijdyslectici
Hoewel bij het spellen ook andere kennis en vaardigheden een rol spelen, blijft de basis de omzetting van klanken naar letters. Kinderen met fonologische problemen hebben daardoor vaak ook problemen met spellen (Goswami & Bryant, 1990; Van Luijn,
1992; Curtin, Manis & Seidenberg, 2001). Fonologische capaciteiten faciliteren de
opbouw van een orthografisch lexicon in het langetermijngeheugen en bepalen ook de
kwaliteit ervan. Beginnende lezers en lezers met achterstand hebben veel woorden in
hun geheugen opgeslagen met gedeeltelijke grafeem-foneem-koppelingen, die daardoor slechts een deel van de correcte spelling representeren (Ehri & Saltmarsh, 1995).
Volwassen dyslectici lijken bijvoorbeeld de klank van onbeklemtoonde lettergrepen
vaak niet precies genoeg op te slaan (Elbro et al., 1994). De volle klinker in het Deens
(en ook in het Nederlands) blijft meestal wel hoorbaar, maar minder duidelijk dan in
een beklemtoonde lettergreep (vergelijk de <a> in ‘patent’ en ‘pater’). 8 Mensen met
een fonologisch probleem hebben wellicht moeite met het waarnemen van deze
spraaktaalnuances, wat vanzelfsprekend gevolgen heeft voor de koppeling van klanken aan orthografische vormen. Deze worden daardoor niet goed opgeslagen. Vooral
de spellingprestaties geven een indruk van de kwaliteit van de orthografische opslag
(Perfetti, 1985; Cunningham et al., 2002). Als dus bijvoorbeeld de onbeklemtoonde
lettergreep van <patent> is opgeslagen als /pə/, komt het woord bij het spellen tevoorschijn als <petent>. Voor de woordherkenning bij het lezen hoeft deze onduidelijke
opslag geen probleem te zijn. Die wordt slechts gehinderd wanneer woorden helemaal
niet, of onherkenbaar slecht zijn opgeslagen. Bij het spellen echter geldt <petent> als
fout.
In het voorgaande is aangegeven dat voor lezen, maar vooral ook voor spellen de
morfologische competentie van belang is, een specifiek onderdeel van de orthografische competentie. In onderzoek wordt meestal gevonden dat zwakke lezers ook op dit
gebied problemen hebben, zoals Bryant, Nunes & Bindman (1998) in hun review
8
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Share (2008) geeft als voorbeeld uit het Engels de uitspraak van het woord ‘and’, dat als het
formeel wordt uitgesproken, drie fonemen heeft, maar in de gereduceerde en meer informele uitspraak meestal alleen uit /n/ bestaat.
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aangeven 9 . Interessant is dat ze in hun onderzoek aannemelijk maken dat deze morfologische zwakte een gevolg lijkt te zijn van de problemen met het leren van de klankletter-correspondenties. Aanvankelijk heeft de groep zwakke lezers die zij onderzocht
hebben zelfs een beter morfologisch bewustzijn.
In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van de processen van technisch lezen en
spellen, van de competenties die nodig zijn voor deze vaardigheden en van de problemen die erbij kunnen optreden. In de volgende hoofdstukken komt allereerst de
methode van het Brugklasonderzoek aan de orde (hoofdstuk 2). Vervolgens worden
de resultaten bij de verschillende taalvaardigheden beschreven (hoofdstuk 3 t/m 7) en
de ontwikkeling van deze vaardigheden bij enkele subgroepen (hoofdstuk 8).

9

Alleen Ehri en Arnbak (1996) vinden dat volwassen zwakke lezers morfologische kennis gebruiken als compenserende strategie.
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Opzet, fasering, deelnemers, procedure, structuur, testmateriaal

In het Brugklasproject is onderzoek gedaan naar verwerking van Nederlands en Engels door leerlingen in de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Er is een groot
aantal testen afgenomen, gedeeltelijk individueel en mondeling, gedeeltelijk groepsgewijs en digitaal. Dit hoofdstuk bevat de informatie over opzet en de fasering,
deelnemers, gevolgde procedure, structuur van het onderzoek en gebruikte materialen.
Subgroepenenvervolgonderzoek
In de eerste fase van het Brugklasonderzoek is gekeken naar de prestaties van bijna
700 brugklasleerlingen in verschillende opleidingsniveaus. Een deel van deze leerlingen is halverwege en aan het eind van het schooljaar opnieuw onderzocht. Bij het in
kaart brengen van de vervolgprestaties hebben we vier subgroepen vergeleken. Deze
groepen zijn samengesteld op basis van de prestaties bij technisch lezen enerzijds en
taalbegrip anderzijds. Als maat voor technisch lezen is de Een-Minuut-Test van Brus
& Voeten (1973) gebruikt en als maat voor taalbegrip is de Receptieve Woordkennistest Nederlands, de Peabody Picture Vocabulary (Manschot & Bonnema 1987)
gekozen. Bij deze test hoeft niet gelezen te worden, waardoor een zuiver beeld kan
ontstaan van de woordkennis van zowel zwakke als niet-zwakke lezers.
Een van de subgroepen die we samenstelden is zowel zwak in technisch lezen als in
taalbegrip. We noemden deze groep ‘taalzwakke leerlingen’, omdat hun achterstand
niet alleen betrekking heeft op de geletterdheid, maar ook op het begrijpen van de
taal. De tweede subgroep hebben we ‘dyslectici’ genoemd. Zij hebben een specifiek
tekort in technisch lezen, maar geen tekorten in taalbegrip (Van der Leij et al., 2004).
Als er echter wat ‘technisch lezen’ en ‘taalbegrip’ betreft een zwak/zwak-groep (taalzwakken) en een zwak/niet-zwak-groep (dyslectici) te onderscheiden is, dan ligt ook
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voor de hand dat er een niet-zwak/zwak-groep zou moeten zijn en dat blijkt zowel in
theorie als in de praktijk het geval. We komen dan terecht bij het verschijnsel ‘hyperlexie’. Hyperlectici zijn normaal of extra goed in technisch lezen, maar hebben
problemen met taalbegrip. Hyperlexie maakt deel uit van de normale variatie in leesvaardigheid (voor een overzicht van het verschijnsel, zie Nation, Adams, BowyerCrane & Snowling, 1999; Sparks, 2004). De subgroepen van het vervolgonderzoek
zijn dus:
1.
2.
3.
4.

taalzwakke leerlingen: technisch lezen en taalbegrip zwak
dyslectische leerlingen: technisch lezen zwak - taalbegrip niet zwak
hyperlectische leerlingen: technisch lezen niet zwak - taalbegrip zwak
controlegroep: technisch lezen en taalbegrip niet zwak

2.1 Opzetenfasering
Het brugklasproject is uitgevoerd in het schooljaar 2005-2006. Voorafgaand aan het
project zijn enkele testen gemaakt, die in de pilotfase van het project - in het schooljaar 2004-2005 - werden uitgeprobeerd. Deze testen zijn - afhankelijk van de
evaluatie - vervolgens vervallen, bijgesteld, of zonder wijzigingen gehandhaafd in het
eigenlijke project. Deze fase van het onderzoek blijft hier verder buiten beschouwing.
Na de pilotfase is de methode van het groepsgewijs testen met de computer geëvalueerd en werden verbeteringen aangebracht in de instructie van de testafnemers en in
de werking van de digitale testomgeving van de computertesten (zie verderop bij Procedure).
Bij de eerste testafnames in september 2005 zijn 710 leerlingen betrokken geweest. In
totaal zijn van 689 leerlingen alle testgegevens verzameld. In enkele gevallen zijn van
leerlingen testgegevens verwijderd omdat tijdens de testafname sprake was van waarneembaar ongeconcentreerd gedrag en/of omdat we aan de resultaten konden zien dat
er niet serieus gewerkt was. Zo werden bijvoorbeeld bij de spellingtest Nederlands de
gegevens van 13 leerlingen niet meegenomen omdat ze meer dan 10 items niet inge44
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vuld hadden, en ook bij Tekstbegrip en Stillezen zijn resultaten van leerlingen verwijderd (zie verderop).

Vervolgonderzoek
Bij de tweede en derde afname, in januari en juni 2006, onderzochten we de vorderingen van 145 leerlingen uit de totale groep, verspreid over vijf scholen. De volgende
vier subgroepen zijn ingedeeld op basis van de prestaties bij technisch lezen (EMT)
en taalbegrip (receptieve woordkennis).
1. taalzwakke leerlingen: technisch lezen en taalbegrip zwak (n = 14)
2. dyslectische leerlingen: technisch lezen zwak - taalbegrip niet zwak (n = 30)
3. hyperlectische leerlingen: technisch lezen niet zwak - taalbegrip zwak (n = 31)
4. controlegroep: technisch lezen en taalbegrip niet zwak (n = 70)
Als ‘zwak’ bij de Een-Minuut-Test is aangehouden: onder de officiële norm (Brus &
Voeten, 1973), wat ongeveer neerkomt op lager dan gemiddeld minus 1 standaarddeviatie; als ‘zwak’ bij Woordkennis is eveneens aangehouden lager dan gemiddeld
minus 1 standaarddeviatie. Uitgangspunt waren de taalzwakke en dyslectische leerlingen in de totale populatie. Er waren in totaal slechts 20 taalzwakke leerlingen,
hoofdzakelijk in lagere opleidingsniveaus. Voor de groep dyslectische leerlingen, die
minstens even groot zou moeten worden is gekeken naar een ongeveer gelijkwaardige
spreiding over hogere en lagere opleidingsniveaus. We hebben vervolgens zoveel
mogelijk hele klassen waar taalzwakke en/of dyslectische leerlingen in zaten, in het
vervolgonderzoek opgenomen. Dit om leerlingen niet het gevoel te geven dat zij er alleen tussenuit gehaald werden. Daarbij is vooraf nagegaan of de controlegroep en de
hyperlectische groep op die manier groot genoeg zouden worden. Dat bleek het geval.
Het aantal leerlingen in de taalzwakke groep is later teruggebracht tot 14 omdat sommige leerlingen in deze groep niet alle testen volledig en/of geconcentreerd genoeg
gemaakt hadden.
Uit deze indeling in subgroepen wordt duidelijk dat we ervan uitgaan dat bij dyslexie
sprake is van een specifiek probleem met lezen en spellen, een probleem dat zich niet,
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of minder sterk voordoet bij andere taalvaardigheden, zoals receptieve woordkennis.
Eveneens is aangenomen dat dyslexie ook in minder ernstige mate voorkomt bij een
grotere groep dan de 3% van de bevolking waar in het rapport van de gezondheidsraad (1995) sprake van is en de 3,6% waar Blomert (2000) op uitkomt. Ook bij
minder ernstige vormen van dyslexie is in het onderwijs onderkenning van de problemen en het treffen van voorzieningen gewenst (Kuijpers et al., 2003).
Tabel 1 Subgroepen van het vervolgonderzoek
Tussen haakjes achtereenvolgens de percentages jongens, allochtone leerlingen, vmbo-leerlingen en
leerlingen met LWOO-toekenning.
zwak

niet zwak

zwak

taalzwakken
n = 14
(43-43-86-57)

hyperlectici
n = 31
(45-39-90-39)

niet zwak

Woordkennis

Technisch lezen (EMT)

dyslectici
n = 30
(57-13-60-13)

controlegroep
n = 70
(54-26-59-7)

Hieronder de opleidingsniveaus van de deelnemers aan het vervolgonderzoek nog
eens uitgesplitst. Taalzwakke leerlingen en hyperlectici komen vrijwel uitsluitend
voor in de laagste opleidingsniveaus.
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Tabel 2 Opleidingsniveau van de deelnemers aan het vervolgonderzoek

taalzwakken

vmbo-bbl

vmbo-kbl

vmbo-tl

havo

vwo

4

7

1

1

1

dyslectici

5

4

9

7

3

hyperlectici

10

12

6

1

2

controlegroep

10

11

20

13

14

gym
2
2

Er is in de vervolggroep geen significante correlatie tussen technisch lezen en woordkennis (n = 145, r = 0,079) en ook de Chi-kwadraat-test indiceert die relatie niet
10
. Met een Chi-kwadraat-analyse is vastgesteld dat de geobserveerde frequenties van
de subgroepen niet afwijken van wat je theoretisch zou verwachten op basis van afbreekscores enerzijds en de correlatie tussen de variabelen anderzijds 11 .
De eerste fase van het Brugklasproject is uitgevoerd eind september/ begin oktober
2005, de eerste vervolgmeting vond plaats begin februari 2006 en de laatste begin juni 2006. De intervallen zijn dus 4 maanden, met soms 1 week extra. In alle
subgroepen zitten in verhouding meer leerlingen uit het vmbo dan uit hogere onderwijsvormen (zie Tabel 2). In de grote groep van het beginonderzoek is dat precies
50%, maar landelijk is het 60%, dus het vervolgonderzoek komt wat meer in de laatste richting. In drie van de vier subgroepen zijn bovendien de allochtone leerlingen
oververtegenwoordigd, vooral bij de taalzwakke groep en bij de hyperlectici. Dat is
iets om bij de interpretatie van de resultaten rekening mee te houden.

10
11

Pearson Chi-kwadraat (tweezijdig, exact) = 0,018. df = 1, p = .893.
De toetsingsgrootheid komt uit op <1.
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2.2 Deelnemers
Bij het onderzoek is vrijwel de hele breedte van het reguliere onderwijs in de brugklas
onderzocht, van vmbo-bbl 12 t/m gymnasium. De praktijkschool - het vroegere voortgezet speciaal onderwijs - is erbuiten gelaten. Wel zijn 80 LWOO-leerlingen 13 , die
deelnemen aan vmbo-bbl (n=54) of vmbo-kbl (n=26), meegenomen in het onderzoek.
Van een beperkte groep leerlingen, alleen in de laagste opleidingsniveaus, waren op
de scholen ook IQ-gegevens aanwezig. Leerlingen met een IQ lager dan 75 zijn buiten het onderzoek gelaten. In totaal hadden 30 leerlingen van de 689 een IQ tussen 75
en 80. Alleen in de laagste opleidingsniveaus wordt doorgaans intelligentieonderzoek
gedaan, meestal in het kader van de LWOO-toekenning.
De deelnemers aan het project zijn met behulp van de Cito- en andere testscores, basisschooladviezen en in overleg met de vo-scholen ingedeeld bij 7 verschillende
opleidingsniveaus. Van 411 leerlingen waren gegevens van de Cito-eindtoets aanwezig en van 151 leerlingen een intelligentiequotiënt, verder zijn leerlingen op de
scholen ingedeeld op basis van het basisschooladvies, waarvan soms was aangegeven
dat het gebaseerd was op Cito-entreetoets, NIO, GIVO en intern testmateriaal. De
leerlingen zijn vervolgens bijna altijd ondergebracht in dakpanklassen die elkaar gedeeltelijk overlappen, bijvoorbeeld TH (vmbo-tl + havo) en HV (havo-vwo). De Citogegevens hebben een koppeling naar onderwijsniveau. Als deze gegevens er niet waren, heeft bij de indeling in opleidingsniveaus het basisschooladvies de doorslag
gegeven. De spreiding van de 689 leerlingen zag er aan het begin van het schooljaar
als volgt uit: vmbo-bbl 125; vmbo-kbl 78; vmbo-gl 69, vmbo-tl 88; havo 126; vwo
117; gymnasium 86.
12

13
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De oplopende opleidingsniveaus zijn: vmbo-bbl (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijsbasis beroepsgerichte leerweg), vmbo-kbl (kader beroepsgerichte leerweg), vmbo-tl (theoretische leerweg), havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs), vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) en gymnasium. Vmbo-gl (gemengde leerweg) werd op geen van de uitgekozen
scholen gerealiseerd. Landelijk volgt ook slechts 10% van alle vmbo-leerlingen deze leerweg.
Leerwegondersteunend onderwijs: leerlingen met een ‘rugzakje’, die op basis van vastgestelde
leer- en/of gedragsproblemen extra geld meenemen voor de school. Kinderen met een LWOOtoekenning hebben leerachterstanden van minimaal 1,5 jaar op minstens twee gebieden.
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De indeling in opleidingsniveaus is aan het eind van het schooljaar bijgesteld aan de
hand van de adviezen van de vo-school voor het tweede brugklasjaar. Ook in het
tweede brugklasjaar bestaan op de meeste scholen echter nog dakpanklassen. Het uitsplitsen van leerlingen in deze klassen is hier gebeurd op basis van het gemiddelde
cijfer dat aan het eind van het eerste brugklasjaar gehaald is voor wiskunde en geschiedenis (twee niet direct talige vakken). Leerlingen met 8 of hoger zijn bij het
hogere niveau ingedeeld, de andere leerlingen bij het lagere niveau. De spreiding van
de 689 leerlingen over de opleidingsniveaus ziet er daarna als volgt uit: vmbo-bbl 96;
vmbo-kbl 101; vmbo-tl 147; havo 154; vwo 89; gymnasium 102. Omdat vmbo-gl op
geen van de scholen gerealiseerd wordt, is dit niveau weggelaten. In totaal 111 leerlingen zijn qua opleidingsniveau een stap omlaag gegaan (een enkele keer twee) en
212 leerlingen gingen een stap omhoog (een enkele keer twee). In de hoogste opleidingen bleven veel leerlingen in het oorspronkelijke niveau. We gebruiken bij de
verwerking van gegevens en bij de herhaalde metingen de tweede, bijgestelde niveauindeling in 6 groepen, omdat we menen dat die wat meer recht doet aan werkelijke
niveauverschillen tussen de leerlingen. De nieuwe niveau-indeling is immers vooral
gebaseerd op wat deze leerlingen in de brugklas op school aan prestaties hebben laten
zien 14 .

14

Een voorbeeld daarvan is de niveau-indeling van de LWOO-leerlingen. Aan het begin van het
jaar zijn 70 van de 80 LWOO-leerlingen door de school in vmbo-bbl geplaatst, de andere 10 in
vmbo-kbl; op het eind van het jaar zijn 16 leerlingen ‘gepromoveerd’ van bbl naar kbl en werd
de verdeling 54-26. De prestaties van deze leerlingen zijn dus in eerste instantie onderschat.
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Figuur 6 Deelnemers aan het Brugklasproject

De deelnemers aan het Brugklasproject zijn afkomstig van 7 vo-scholen in en buiten
de Randstad 15 en uit 33 verschillende klassen. Bij een groot aantal testen waren computers nodig en daarom zijn scholen geselecteerd met redelijk geoutilleerde
computerlokalen die bovendien wat ervaring hadden met het inzetten van computers
bij testen en/of remediëren. Van de deelnemers zaten 344 leerlingen in het vmbo en
345 in havo, vwo of gymnasium. Het hogere opleidingsniveau is in het brugklasonderzoek daarmee wat sterker vertegenwoordigd dan in de totale populatie van
Nederland 16 . Er deden 327 meisjes (47%) en 362 jongens (53%) mee. In totaal waren
er 605 autochtone en 84 allochtone leerlingen (resp. 88% en 12%) bij het onderzoek
15

16

Fons Vitae Amsterdam; Mendel College Haarlem; Petrus Canisius College Alkmaar; TRIASvmbo Krommenie; Alkwin College Uithoorn; Jan van Egmond College vestiging Bladergroen,
Purmerend; Christelijke Scholengemeenschap Sprengeloo Apeldoorn.
CBS 2003 geeft aan 60% vmbo en 40% havo/vwo/gymnasium
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betrokken. Gemiddeld is in het voortgezet onderwijs 14% van de leerlingen van allochtone herkomst (CBS, 2008). De gemiddelde leeftijd van de leerlingen was bij het
begin van het project 12,7 jaar.
Tabel 3 Leerlingkenmerken van deelnemers aan het Brugklasproject

LWOO
meisjes
jongens
allochtoon

vmbo

havo en hoger

80
133
211
53

-194
151
31

2.3 Procedure
Testen die te maken hebben met hardop technisch lezen en benoemsnelheid zijn zoals
gebruikelijk individueel en mondeling afgenomen. Daarnaast is een groot aantal testen van het Brugklasonderzoek groepsgewijs en met behulp van de computer
gemaakt. In enkele gevallen hebben we bestaande mondelinge testen gedigitaliseerd,
en geschikt laten maken voor deze afnamevorm. De testomgeving van de digitale testen werd ontwikkeld door Muiswerk Educatief, sponsor van het Brugklasproject.
De digitale testen vormden samen een ‘protocol’ dat automatisch werd ‘afgespeeld’:
als de ene test klaar was, verscheen automatisch de volgende. Leerlingen werkten dus
in hun eigen tempo en hoefden nooit op elkaar te wachten. Binnen het protocol was
rekening gehouden met de spanningsboog door een afwisselende programmering
(kort/lang, saai/grappig). De instructies bij elke test waren altijd visueel en auditief
om de informatie zo goed mogelijk te laten overkomen. De leerling werd - ook om afleiding te voorkomen - geacht voortdurend een koptelefoon op te hebben, zelfs als bij
de test geen geluid werd gebruikt.
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Figuur 7 Startscherm van de digitale testen
Onder de resultatenknop zit de rangorde van de testresultaten; aan de ‘zandloper’ is te zien hoeveel
testen de leerling al klaar heeft.

De naam van de testbatterij was: Waar ben je goed in? (zie Figuur 7) We hebben voor
de leerling de nadruk willen leggen op zijn talenten, niet op eventuele tekorten. Die
aanpak zou de motivatie moeten optimaliseren en de kans kleiner maken dat aangeleerde hulpeloosheid de prestaties negatief beïnvloedt (Rispens, 1979). Tussendoor en
na afloop kon de leerling een rangordelijst van zijn eigen testresultaten bekijken - wat
veelvuldig gedaan werd - en na afloop afdrukken en meenemen. In de rangordelijst
stond de test waar de leerling in vergelijking met zijn andere resultaten het best op gescoord had bovenaan en de test met zijn slechtste resultaat onderaan. Om dit te
kunnen laten zien werden op de achtergrond de percentages van het aantal goede antwoorden of het aantal behaalde punten bijgehouden. Door te werken met een
rangordelijst kon de leerling als het ware een wedstrijdje met zichzelf spelen. We zagen dan ook dat ze telkens benieuwd waren of een nieuw gemaakte test een vorige
test soms had ingehaald. Voor deze versluierende aanpak is gekozen om teleurstelling
over minder goede absolute uitslagen - en daarmee samenhangende negatieve effecten op de motivatie - te voorkomen. De docenten konden de echte resultaten oproepen
en afdrukken in een profiel per leerling of een overzicht per klas, waarmee zij zicht
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konden krijgen op prestaties en problemen. Voor de onderzoeker werden op de achtergrond veel extra gegevens automatisch weggeschreven, per test en ook per item.
Niet alleen resultaten (goed of fout), maar ook resultaten per deeltest en reactietijden.
Voor het afnemen van de digitale testen in de eerste fase (september/oktober 2005)
was 3 keer 1 lesuur gereserveerd op afzonderlijke dagen in dezelfde week. Sommige
leerlingen waren na twee lesuren klaar en mochten dan weg, of iets voor zichzelf gaan
doen. De eerste meting van het vervolgonderzoek in januari van het schooljaar nam 1
lesuur in beslag en de tweede meting van het vervolgonderzoek in juni (vanwege de
tweede afname van tekstbegrip) nog 2 aaneengesloten lesuren, die overigens niet geheel nodig waren.

2.4 Structuurvanhetonderzoek
Drie met elkaar samenhangende gebieden of niveaus spelen bij taalverwerking een
rol: de vaardigheden (het gedrag) waar het in het onderwijs eigenlijk om gaat, cognitieve factoren die van invloed zijn op het gedrag, en achtergrondfactoren die zowel
invloed hebben op het gedrag als op de cognitieve factoren. In dit predictieve Brugklasonderzoek is de voorspellende waarde onderzocht die cognitieve variabelen
hebben op verschillende taalvaardigheden nadat rekening is gehouden met opleidingsniveau en ervaringsfactoren. Met ‘opleidingsniveau’ is bedoeld het vo-type
waar de leerling aan het eind van de brugklas in bleek te passen (zie 2.2 deelnemers,
p. 48). Dit gegeven is van belang om na te gaan in hoeverre taalvaardigheden van
brugklassers in verschillende niveauklassen van elkaar verschillen (onderzoeksvraag
1). De positie op de ladder van de vo-typen is echter ook een maat voor onderwijssucces, dat volgens internationaal onderzoek van Dronkers (2007) op de eerste plaats
bepaald wordt door de bekwaamheid van de leerling (intelligentie en persoonlijkheid)
en in mindere mate door ouderlijk milieu en schoolcondities.
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Figuur 8 Model van het Brugklasonderzoek
Het gaat bij het Brugklasonderzoek om de taalvaardigheden (onderaan) en de vraag wat voor deze
vaardigheden de voorspellende waarde is van drie cognitieve variabelen nadat rekening is gehouden met opleidingsniveau en ervaringsfactoren.

Omdat in elk geval het technisch lezen in hoge mate genetisch bepaald is (Olson, Byrne en Samuelsson [2008,
in press] noemen percentages van 65-80%) is dit een belangrijke eerste stap in de uitgevoerde regressieanalyses.
Ervaringsfactoren waarvan de invloed is meegewogen in
het Brugklasonderzoek zijn leeservaring en ervaring met
Engels, die gemeten zijn met twee korte enquêtes en met
de Nederlandse en Engelse receptieve woordkennistest.
Om na te gaan wat de invloed is van cognitieve factoren
die van invloed zijn op schriftelijke taalverwerking kijken we naar fonologische en orthografische competentie.
De fonologische competentie valt uiteen in verschillende
facetten, onder andere: bewustzijn van de klankstructuur
van de taal (fonologisch bewustzijn), die tot uitdrukking
komt in het kunnen onderscheiden van de klanken in een
woord en het kunnen manipuleren ermee. Ook het lezen
van pseudowoorden doet een groot beroep op de fonologische competentie omdat van directe woordherkenning
geen sprake kan zijn. De orthografische competentie valt
eveneens uiteen in verschillende vaardigheden: het vermogen om letterreeksen en
pseudowoorden vast te houden in het kortetermijngeheugen; het tijdens de verwerking beschikbaar houden van orthografische kennis uit het langetermijngeheugen en
het vermogen om woordbeelden daar snel op te halen.
Benoemsnelheid is beschouwd als een aparte cognitieve factor. Het gaat bij deze taak
om het snel kunnen ophalen van symboolinformatie uit het langetermijngeheugen en
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het beschikbaar houden van deze informatie gedurende de taakuitvoering. Er is discussie over de precieze aard van de benoemtaak, maar duidelijk is in elk geval dat
snel benoemen, zeker in meer transparante talen als het Nederlands, sterk samenhangt
met geautomatiseerd lezen. Vooral het snel kunnen lezen van alfanumerieke stimuli
(letters of cijfers) wordt geassocieerd met leessucces. (review: Savage, 2004). Wolf
en Bowers (1999) zien benoemsnelheid naast het fonologische tekort als een tweede,
afzonderlijke oorzaak van leesproblemen.
Testoverzicht
Hier volgt een overzicht van de gebruikte testen en het aantal afnames. Een aantal testen is alleen aan het begin van het schooljaar gemaakt. Testen die ook in het
vervolgonderzoek zaten zijn drie keer afgenomen, maar de Tekstbegriptest is vanwege het veronderstelde leereffect alleen aan het begin en aan het eind van het
schooljaar gemaakt. Ook de test ‘Zinnen beoordelen’ is twee keer gemaakt, omdat de
eerste keer mislukte (zie verderop). Het testmateriaal valt uiteen in drie clusters die
genoemd zijn naar datgene wat onderzocht is: schoolse vaardigheden; achtergrondfactoren en cognitieve factoren. Het laatste cluster bestaat uit testen die de fonologische
en orthografische competentie meten en een test die de syntactische capaciteiten
meet. Na het overzicht volgt een korte beschrijving van de afgenomen testen. Testitems van de meeste testen zijn afgedrukt vanaf bladzijde 325.
Schoolsevaardigheden
Hardop lezen bestaande woorden - EMT - individueel - 3 keer (hoofdstuk 3)
Hardop lezen Engelse leenwoorden - individueel (hoofdstuk 3)
Stillezen zinnen - digitaal (hoofdstuk 4)
Begrijpend lezen - digitaal - 2 keer (hoofdstuk 5)
Spelling Nederlands - digitaal - 3 keer (hoofdstuk 6)
Hardop lezen Engelse woorden - OMT - individueel - 3 keer (hoofdstuk 7)
Spelling Engels - digitaal - 3 keer (hoofdstuk 7)
Ervaringsfactoren
Leeservaring - enquête - digitaal
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Ervaring met Engels - enquête - digitaal
Woordkennis Nederlands - digitaal - 3 keer
Woordkennis Engels - digitaal - 3 keer
Cognitievefactoren
Fonologische competentie
- Fonologisch decoderen (hardop lezen van pseudowoorden) - individueel
- Fonologisch bewustzijn - Woordomkering - digitaal
- Benoemsnelheid - RAN-cijfers - individueel
Orthografische competentie:
- Orthografische Kennis Nederlands - digitaal - 3 keer
- Orthografische Kennis Engels - digitaal - 3 keer
- Visuele attentie - digitaal
- Identificatie geflitste pseudowoorden - Flitslezen - digitaal
Fonologische en orthografische competentie:
- Reproductie geflitste pseudowoorden - Flitstypen - digitaal - 3 keer
Syntactische competentie:
- Zinnen beoordelen - digitaal - 2 keer
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2.5 Schoolsevaardigheden
Technisch lezen van inheemse woorden - Een-Minuut-Test (EMT)
De EMT (Brus & Voeten, 1973) meet de snelheid van het hardop lezen van Nederlandse erfwoorden, opgebouwd volgens het Nederlandse orthografische systeem. De
lijst bestaat uit 116 woorden, met enigszins oplopende complexiteit. De testscore bestaat uit het aantal woorden dat in 1 minuut correct gelezen wordt. Gerapporteerde
gemiddelde parallelle test- hertestbetrouwbaarheid is bij de meest recente normering
voor de brugklas berekend op .87 (Van den Bos, Lutje Spelberg, Scheepstra & De
Vries, 1994). De test is in het Brugklasonderzoek afgenomen bij de beginmeting en
bij de twee vervolgmetingen.
Technisch lezen van Engelse leenwoorden - Leenwoordentest
De Leenwoordentest meet de snelheid van het hardop lezen van Engelse leenwoorden
die op een of meer plaatsen afwijken van de inheemse Nederlandse klanktekenkoppelingen. De lijst is ontworpen naar het model van de EMT (zie p. 337). Een leenwoord
is voor deze lijst gedefinieerd als een vreemd woord waarvan zowel de klank (en/of
spelling) als de betekenis geleend zijn uit een andere taal. We hebben gekozen voor
Engelse leenwoorden omdat ook het lezen en spellen van Engelse woorden in het
Brugklasproject worden onderzocht. Hoewel zoveel mogelijk gekozen is voor alledaagse leenwoorden is de opgetelde frequentie in de Celex-database (Burnage
1990) 17 toch 27 keer lager dan die van de EMT-woorden. Test-hertestbetrouwbaarheid is niet onderzocht. De test is in het Brugklasproject alleen bij de beginmeting afgenomen.
Stilleessnelheid - Stilleestest
De stilleestest die voor het Brugklasproject werd ontwikkeld (testitems, zie p. 326)
onderzoekt de snelheid waarmee zinnen die op het scherm verschijnen, gelezen worden. Om te bevorderen dat de zinnen echt gelezen worden, moeten de leerlingen
aangeven of de eenvoudige bewering die in de zin staat, waar is of niet. Alleen de re17

Dit databestand wordt sinds 1998 niet meer onderhouden en aangevuld.
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actietijden bij de goede antwoorden zijn meegeteld. De uitbijters van 20 antwoorden
in de totale test (langer dan gemiddelde reactietijd + 3 x de standaarddeviatie van dezelfde leerling) zijn vervangen door missing values. Ook zijn bij 21 antwoorden
reactietijden korter dan 400 msec (de tijd waarin twee afzonderlijke woorden gelezen
kunnen worden) vervangen door missing values. Resultaten van leerlingen die, onder
andere als gevolg van voorgaande operaties, in één van de drie soorten zinnen meer
dan vier missing values hadden, zijn verwijderd, omdat we ervan uit zijn gegaan dat
in dat geval de test niet serieus gemaakt is. De gegevens van in totaal 10 leerlingen
kwamen daarvoor in aanmerking.
Er komen in de test drie verschillende soorten zinnen voor: 8 zinnen van 5-7 woorden
met in elke zin 7-9 lettergrepen (korte zinnen, korte woorden: rubriek A); 8 zinnen
van 6-7 woorden met in elke zin 11-13 lettergrepen (korte zinnen met enkele langere
woorden: rubriek B); 8 zinnen van 12-13 woorden met in elke zin 19-20 lettergrepen
(lange zinnen, met enkele langere woorden: rubriek C). Bijvoorbeeld: rubriek A: de
dag voor zondag is het maandag; rubriek B: in de rekenlessen leer je fotograferen;
rubriek C: als je op vrijdagavond gaat slapen is het de volgende dag zondag. Voor
deze verschillende soorten zinnen zijn de leestijden apart berekend, om na te kunnen
gaan of langere woorden of langere zinnen de leessnelheid vertragen. Op basis van de
reactietijden bij de goede antwoorden is het aantal gelezen woorden per minuut berekend. Cronbach’s Alpha op de reactietijden van de leerlingen die alle antwoorden
goed hadden (N = 168) is .92. De test is alleen bij de beginmeting afgenomen.
Begrijpend lezen - Tekstbegriptest
Het begrijpen van teksten is gemeten met de Tekstbegriptest 1 uit Testsuite 1 - Nederlands van Muiswerk Educatief (Muiswerk, 2006). De test is bedoeld voor het meten
van tekstbegrip in het vmbo en mbo (niveau 1). Omdat we in dit onderzoek alle brugklasleerlingen met elkaar wilden vergelijken, hebben we deze eenvoudige test bij alle
leerlingen afgenomen, ook in de hogere opleidingsniveaus. De test bestaat uit 36
driekeuzevragen bij vijf korte teksten. Gerapporteerde betrouwbaarheid (Cronbach’s
Alpha) is .79. Dit komt precies overeen met de gemeten betrouwbaarheid binnen het
Brugklasproject. De test is afgenomen bij de beginmeting en in het vervolgonderzoek
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aan het eind van het schooljaar. De resultaten van drie leerlingen zijn verwijderd
vanwege een onwaarschijnlijk korte werktijd. We namen daarvoor als grens de kortste werktijd van de groep die hoger dan gemiddeld scoorde op deze test (378
seconden).
Spelling Nederlands - Spellingtest Nederlands
In de Spellingtest Nederlands (Muiswerk 2005, voor testitems zie p. 327) moeten de
leerlingen 40 keer in een zin die op hun scherm verschijnt een ontbrekend woord typen. De hele zin - inclusief het in te typen woord - wordt voorgelezen. De test is
gemaakt om bij de instroom in het voortgezet onderwijs zicht te krijgen op de spellingprestaties van brugklasleerlingen. Goede en foute antwoorden worden geteld en
de ingetypte foute spellingen worden opgeslagen. In het onderzoek zijn de soorten
fouten met de hand geanalyseerd, waarbij in één woord verschillende fouten konden
worden geteld. De fouten zijn ondergebracht bij 5 categorieën (zie hoofdstuk 6). De
gegevens van in totaal 11 leerlingen zijn verwijderd omdat er bij meer dan tien woorden slechts één letter was ingetypt, of een totaal ander woord. Gerapporteerde
betrouwbaarheid op basis van foutenaantallen (Cronbach’s Alpha) is .89. Gemeten
betrouwbaarheid (Cronbach’s Alpha, N = 678) is .92. De test is in het Brugklasproject
afgenomen bij de beginmeting en bij de twee vervolgmetingen.
Technisch lezen van Engelse woorden - One-Minute-Test (OMT)
De OMT meet de snelheid waarmee Engelse woorden gelezen kunnen worden. De
test is door Fawcett & Nicholson (1996) ontwikkeld naar de opzet van de EMT en
bevat 120 woorden die toenemen in moeilijkheid. De testscore bestaat uit het aantal
woorden dat in 1 minuut correct gelezen wordt. Voor Nederlandse kinderen die deze
woorden moeten lezen, zijn de woorden van de OMT veel onbekender dan voor Engelse kinderen; het aantal woorden dat op de basisschool wordt aangeleerd, is immers
beperkt. Twee docenten Engels, waarvan een ook leergangauteur voor de brugklas,
schatten dat slechts zo’n 20 à 30 van de 120 woorden bij Nederlandse kinderen aan
het eind van de brugklas bekend zullen zijn. Fawcett en Nicolson rapporteren een
test-hertestbetrouwbaarheid van .99. De eigen meting komt uit op .91.
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Spelling Engels - Spellingtest Engels
Ook de Spellingtest Engels is ontwikkeld door Muiswerk Educatief (Muiswerk 2005,
voor testitems zie p. 328). In dit geval verschijnt er 30 keer een zin op het scherm,
waarin een ontbrekend woord moet worden ingetypt. De test is voor dezelfde groep
en met hetzelfde doel gemaakt als de Nederlandse spellingtest en de gegevensverwerking heeft op dezelfde wijze plaatsgevonden. In dit geval zijn echter 4
foutencategorieën onderscheiden (zie hoofdstuk 6). De gegevens van in totaal 14 leerlingen zijn verwijderd omdat er bij meer dan tien woorden slechts één letter was
ingetypt, of een totaal ander woord. De betrouwbaarheid op basis van aantallen fouten
(Cronbach’s Alpha) is .89. Gemeten betrouwbaarheid (Cronbach’s Alpha, N = 674) is
.94. De test is afgenomen bij de beginmeting en bij de twee vervolgmetingen.

2.6 Achtergrondfactoren
Leeservaring Nederlands - enquête
Het doel van deze enquête is een globaal beeld te krijgen van de leeservaring van de
leerlingen. De enquête bestaat uit 14 vragen, waarbij de laatste vraag een afwijkende
functie heeft. Hij is bedoeld om antwoordbias (zelfoverschatting en sociaal wenselijke
antwoorden) te signaleren en enigszins te kunnen verrekenen (zie p. 329). Geroteerde
factoranalyse laat zien dat de brede term ‘leeservaring’ is uit te splitsen in vier factoren, die benoemd kunnen worden als ‘geletterdheid thuis’ (vraag 1 t/m 3) 18 ;
‘leesgedrag’ (vraag 4 t/m 8); ‘leesvaardigheid’ (vraag 9 t/m 11) en ‘herkennen van
boektitels’ (vraag 12 t/m 14) 19 . Bij de laatste vraag (vraag 14) gaat het om nietbestaande boektitels. Met elke vraag konden 0-5 punten ‘verdiend’ worden; de punten
van de laatste vraag werden afgetrokken van het totaal. De vragen en antwoorden van

18
19
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Geletterdheid van de ouders zou de prestaties van leerlingen bij onder andere tekstbegrip goed
voorspellen (Rashid, Morris & Sevcik 2005).
Titelherkenning is volgens McBride-Chang, Manis, Seidenberg, Custodio & Doi (1993) en
Echols, Stanovich, West & Zehr (1996) een goede voorspeller van verbale vaardigheden, waaronder tekstbegrip.
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de enquête staan in bijlage 2. De gemeten betrouwbaarheid, uitgedrukt in Cronbach’s
Alpha (N = 689) is .75 20 . De enquête is afgenomen bij de beginmeting.
Ervaring met Engels - enquête
Deze enquête moet een beeld geven van de ervaring die leerlingen al hebben opgedaan met Engels en hun attitude ten opzichte van die taal. De enquête bestaat uit 13
vragen met een schaal waarbij leerlingen 0 - 4 punten konden ‘verdienen’ (bij de
ja/nee-vragen 0 of 4) (zie p. 330). Geroteerde factoranalyse laat zien dat ‘ervaring met
Engels’ is uit te splitsen in vijf factoren: ‘Engelstalige familie en kennissen’ (vraag 1
en 2); ‘productief gebruik van Engels’ (vraag 3 t/m 5); ‘receptief gebruik van Engels’
(vraag 6 t/m 8); ‘attitude ten opzichte van Engels’ (vraag 9, 10 en 14); ‘Engels op de
basisschool’ (vraag 11 t/m 13). Betrouwbaarheid, uitgedrukt in Cronbach’s Alpha (N
= 689) is .56. De enquête is afgenomen bij de beginmeting.
Woordkennistest Nederlands
Gebruikt is een aangepaste, digitale versie van de Peabody Picture Vocabulary test
(Manschot & Bonnema, 1987). Deze test meet de receptieve woordkennis. De leerling ziet steeds vier plaatjes en hoort een woord. Hij moet vervolgens klikken op het
plaatje waarin dat woord is uitgebeeld. Van de originele test zijn de woorden 70 t/m
150 gebruikt (de aangewezen selectie voor deze leeftijdsgroep), met bijbehorende
plaatjes. De woorden zijn oplopend in moeilijkheidsgraad. De testitems zijn verdeeld
in 8 clusters van elk 10 woorden (het laatste cluster 11). Na tien woorden meet de test
hoeveel fouten de leerling had. Maakte hij 8 of meer fouten, dan wordt aangenomen
dat er in de volgende niveaus nog meer fouten zullen vallen. De test is dan afgebroken en alle niet langsgekomen woorden zijn fout gerekend. Dit is overeenkomstig de
aanbevelingen in de handleiding. De analyse van de interne consistentie, uitgevoerd
op de goede en foute antwoorden en uitgedrukt in Cronbach’s Alpha (N = 689) is .88.
Omdat de gevolgde procedure een vertekening kan veroorzaken, hebben we ook gekeken wat de betrouwbaarheid is als we alleen kijken naar leerlingen bij wie de test
niet voortijdig werd afgebroken. Vanzelfsprekend zijn daardoor de meeste leerlingen
20

De waarden van de laatste vraag zijn voor deze berekening omgecodeerd.
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die zwak zijn in woordkennis weggelaten. Cronbach’s Alpha komt in dat geval (N =
476) uit op een lager getal, namelijk .64. De test is afgenomen bij de beginmeting en
bij de twee vervolgmetingen.
Woordkennistest Engels
Voor het testen van de receptieve kennis van Engelse woorden is eveneens een gedigitaliseerde versie gebruikt van de Peabody Picture Vocabulary Test, oorspronkelijk
bewerkt (vertaald) en gebruikt door Van der Leij en Morfidi (2006). Het originele
aantal items is gehandhaafd, maar enkele items zijn voor het Brugklasproject vervangen door woorden met ongeveer dezelfde frequentie, omdat de woordvorm te veel op
het Nederlands leek en je dan dus niet meer de specifiek Engelse woordkennis meet.
De werking van de test is hetzelfde als bij de Nederlandse woorden. Na tien woorden
meet de test hoeveel fouten de leerling had. Maakte hij 8 of meer fouten, dan wordt
aangenomen dat er in de volgende niveaus nog meer fouten zullen vallen. De test is
dan afgebroken en de ontbrekende items zijn fout gerekend. De analyse van de interne consistentie, uitgevoerd op de goede en foute antwoorden en uitgedrukt in
Cronbach’s Alpha (N = 689) is .89. Als leerlingen bij wie de test eerder werd afgebroken worden weggelaten, dan komt Cronbach’s Alpha (N = 495) uit op .83. De test
is afgenomen bij de beginmeting van het Brugklasonderzoek en bij de twee vervolgmetingen.

2.7 Cognitievefactoren
Fonologischecompetentie
Fonologisch decoderen - Test Klepel
De Klepel meet het fonologisch decoderen. Daaronder wordt verstaan het hardop lezen van regelmatig gevormde pseudowoorden. Het gaat daarbij om het koppelen van
klanken aan letters. De lijst bestaat uit 116 woorden en de testscore is het aantal
woorden dat in 2 minuten correct gelezen wordt. Gerapporteerde parallelle test/hertestbetrouwbaarheid is voor de brugklas berekend op .91 (Van den Bos et al.,
1994). De test is in het Brugklasonderzoek alleen bij de beginmeting afgenomen.
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Fonologisch bewustzijn - Test Woordomkering
Deze digitale test meet in hoeverre men in staat is auditieve informatie te verwerken.
Daartoe moet auditieve informatie voldoende lang vastgehouden kunnen worden in
het auditieve kortetermijngeheugen. Testpersonen horen twee pseudowoorden (bijvoorbeeld ‘git’ en ‘tig’) en moeten door op W (waar) of N (niet waar) te drukken,
aangeven of het tweede woord het omgekeerde is van het eerste (testitems, zie p.
332). De test is oorspronkelijk ontwikkeld en uitgegeven door P. Buis en A. Charles
(Buis, 1996) en vervolgens gedigitaliseerd (Bekebrede, Van der Leij, Plakas, &
Schijf, 2006). Voor het brugklasonderzoek is de test op basis van itemanalyse opnieuw aangepast, en ingekort. De afgenomen test bestaat uit zes voorbeelden en 36
testitems. De test bleek echter bij het Brugklasproject een plafondeffect te laten zien.
Daarom zijn 11 items die meestal goed gemaakt waren, verwijderd en zijn alleen de
resultaten van de overgebleven 25 items verwerkt als testresultaat. De interne consistentie van deze test, uitgedrukt in Cronbach’s Alpha (N = 689) is .72. De test is alleen
bij de beginmeting van het Brugklasonderzoek afgenomen.
Benoemsnelheid
Benoemsnelheid - Test RAN-Cijfers
Bij deze test (Denkcla & Rudel, 1974) moeten de testpersonen een serie van 50 cijfers
zo snel en precies mogelijk hardop lezen. Het gaat om de cijfers 8, 1, 3, 6 en 5, in willekeurige volgorde. De auditieve vormen van dit beperkte aantal cijfers moeten
opgediept worden uit het langetermijngeheugen en vervolgens moeten ze voor de taak
beschikbaar blijven in het kortetermijngeheugen. De leestijd wordt opgenomen en
omgerekend naar tijd per item, waarbij overgeslagen of fout benoemde cijfers niet
zijn meegeteld. Van der Leij en Morfidi (2006) rapporteren een test-hertestbetrouwbaarheid van .74. De test is alleen bij de beginmeting van het Brugklasproject
afgenomen.
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Orthografischecompetentie
Orthografische kennis Nederlands - Orthografische Keuzetest Nederlands (OKN)
Om de orthografische kennis van het Nederlands te meten, ontwikkelden we een Orthografische Keuzetest Nederlands (OKN), bestaande uit multisyllabische woorden
van 2 t/m 6 lettergrepen met een frequentie >100 (Celex database, Burnage 1990). De
testpersonen kiezen 42 keer uit vijf mogelijkheden: het correct gespelde woord, twee
fonologisch identieke, maar fout gespelde woorden, en fonologisch niet-gelijke en orthografisch afwijkende woorden. Bijvoorbeeld: konijn - koonijn - konein - konijm kornijn (testitems, zie p. 332) . De interne consistentie van de test - uitgedrukt in
Cronbach’s Alpha (N = 689) is .82. De test is afgenomen bij de beginmeting en bij de
twee vervolgmetingen.
Bij de OKN zijn niet alleen de goede en foute antwoorden, maar ook de reactietijden
bij de goede antwoorden tijdens de test gemeten en vastgelegd. Deze tijden geven aan
hoe toegankelijk de opslag in het langetermijngeheugen is. Omdat alleen de reactietijden van de goede antwoorden geregistreerd zijn, moesten missing values vervangen
worden door het gemiddelde van de reactietijden per leerling. Zo ontstond een betrouwbaarheid (Cronbach’s Alpha, N = 684) van .90. We realiseren ons dat dit geen
erg betrouwbare meting is, maar omdat er geen leerlingen waren die alles goed hadden, kon de betrouwbaarheid op de items van deze groep niet gemeten worden. De
OKN is afgenomen bij de beginmeting en bij de twee vervolgmetingen. Alleen de reactietijden van de eerste meting zijn verwerkt voor het onderzoek.
Orthografische kennis Engels - Orthografische Keuzetest Engels (OKE)
Om de orthografische kennis van het Engels te meten, ontwikkelden we een Orthografische Keuzetest Engels (OKE). In de Engelse test gaat het om woorden bestaande
uit een, twee of drie syllaben. De opbouw en werking van de test is verder hetzelfde
als in de Nederlandse orthografische test. Voorbeeld: learn (goed gespeld woord);
lern (fonologisch gelijk); lirn (fonologisch gelijk); laern (letterwissel); lear (letter
weggelaten) (testitems, zie p. 334). De interne consistentie van de test - uitgedrukt in
Cronbach’s Alpha (N = 689) is .87. De test is afgenomen bij de beginmeting en bij de
twee vervolgmetingen.
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Automatisch decoderen van pseudowoorden - Flitskeuzetest
Een van de krachtigste instrumenten om een basaal tekort in het automatisch decoderen op te sporen is via kort gepresenteerde pseudowoorden (200 msec) die vervolgens
herkend, dan wel geproduceerd moeten worden (Yap & Van der Leij, 1993). Tekorten
die te maken hebben met de snelheid van parallelle verwerking kunnen ertoe leiden
dat de volgorde van letters niet goed onthouden wordt, of dat verwarring ontstaat tussen woorden die visueel op elkaar lijken. Aannemelijk is dat met name de wat langere
en meer complexe woorden ter ondersteuning van het kortetermijngeheugen ook (onbewust) verklankt worden (Perfetti, 1985; Rayner & Pollatsek, 1989; Share 1995;
Bowey & Muller, 2005). Het vermogen om bij deze test de woordbeelden van pseudowoorden vast te houden in het kortetermijngeheugen en deze vervolgens te
herkennen doet vooral een beroep op de orthografische competentie, maar soms dus
ook op fonologische capaciteiten.
Bij de Flitskeuzetest verschijnt op het scherm gedurende 200 msec een pseudowoord,
dat daarna afgedekt wordt door een raster van symbolen en tekens (testitems, zie p.
336). Testpersonen moeten vervolgens aanwijzen welk woord ze gezien hebben en
kiezen daarbij uit vier mogelijkheden: (1) het goede woord, (2) een fonologisch gelijk
woord, (3) een orthografisch gelijkend woord (twee letters verwisseld), (4) nog een
orthografisch gelijkend woord (een letter vervangen), bijvoorbeeld: negno - nechno nengo - negmo. De test is ontwikkeld door Muiswerk Educatief, naar een voorbeeld
van Van der Leij et al. (1995). Bij deze test zijn echter pseudowoorden geconstrueerd
die zijn opgebouwd uit laagfrequente lettercombinaties, om buurwoordeffecten en
omzetting van complete woorddelen en letterclusters zoveel mogelijk uit te sluiten.
De test bestaat uit tien vier-, tien vijf-, en tien zesletterwoorden. De gerapporteerde
consistentie (Cronbach’s Alpha) is .78, de gemeten consistentie (N = 689) is .80. De
test is alleen bij de beginmeting afgenomen.
Reproductie van letters en letterseries - Visuele Attentie Test
De test is ontworpen naar het voorbeeld van Bosse, Tainturier en Valdois (2007) die
menen dat visuele-attentieprocessen van groot belang zijn voor het verwerven van orthografische kennis in het langetermijngeheugen. Zij menen dat er bij zwakke lezers
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sprake kan zijn van een specifiek tekort op dit terrein. De leerlingen zien bij deze test
gedurende 200 msec een, twee, drie, vier of vijf hoofdletters die geen woord of gangbare afkorting vormen. Ze moeten de letters intypen die ze gezien hebben (testitems,
zie p. 335). Het idee is dat met name onregelmatige woorden of - zoals in de onderhavige test - letterseries die geen woorden vormen, in één keer waargenomen moeten
worden en vervolgens verwerkt. Toch is ook hier enige fonologische ondersteuning
mogelijk, in die zin dat de gepresenteerde letters beter en langer onthouden kunnen
worden, als ze (onbewust) verklankt worden: <GBK> als /ge:-be:-ka:/. Ook deze orthografische test heeft dus een fonologisch aspect. Bij de verwerking van de
testgegevens zijn alleen de items meegenomen die bestaan uit 3, 4 en 5 letters. Items
van 1 en 2 letters had vrijwel iedereen goed. Cronbach’s Alpha van de test (alleen de
items van 3, 4 en 5 letters) is .89 (N = 689). De test is alleen bij de beginmeting afgenomen.
Fonologischeenorthografischecompetentie
Automatisch decoderen en reproduceren van geflitste pseudowoorden - Flitstypentest
Deze test is een krachtig instrument om een basaal tekort in het automatisch decoderen op te sporen (Yap & Van der Leij, 1993). De kort gepresenteerde pseudowoorden
(200 msec) moeten nu niet alleen worden onthouden, maar ook gereproduceerd. De
test correleert hoog met een verschillende vormen van lezen en spellen, zowel in het
Nederlands als in het Engels (zie Tabel 4, p. 71). Op het scherm verschijnt gedurende
200 msec een pseudowoord, dat daarna afgedekt wordt door een raster van symbolen
en tekens. Testpersonen moeten vervolgens het geflitste woord intypen. De test doet
in vergelijking met Flitslezen een groter beroep op het kortetermijngeheugen omdat
de verwerking langer duurt. Het centrale controlesysteem heeft bij deze test ook als
extra taak het monitoren van de voortgang van het spellen. Omdat het woord zo lang
vastgehouden moet worden in het kortetermijngeheugen ligt voor de hand dat het
woord intern verklankt wordt, zeker als het wat langer is (Service & Turpeinen,
2001). De test is ontwikkeld door Muiswerk Educatief, naar het voorbeeld van Van
der Leij et al. (1995). Bij deze test zijn echter pseudowoorden gebruikt, die zijn opgebouwd uit laagfrequente lettercombinaties. De test bestaat uit tien vier-, tien vijf-, en
tien zesletterwoorden (testitems, zie p.336). Gerapporteerde consistentie (Cronbach’s
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Alpha) is .91, gemeten consistentie (N = 689) is .92. De test is alleen bij de beginmeting afgenomen en kan een rol spelen bij het realiseren van het laatste onderzoeksdoel: beschrijven hoe op basis van de resultaten van het Brugklasonderzoek een
verantwoorde screening van problemen met lezen en spellen eruit zou kunnen zien.
Syntactischecompetentie
Syntactische competentie - Test Zinnen beoordelen
Deze digitale test van Muiswerk Educatief is toegevoegd omdat met name bij begrijpend lezen de syntactische competentie een rol kan spelen (Nation & Snowling,
2000). De test is gemaakt naar het idee van de subtest ‘Zinnen’ van de Differentiële
Aanleg Test (Evers & Lucassen, 1983). Op het scherm verschijnt 36 keer een andere
zin, die ook wordt voorgelezen. De leerling moet beoordelen of de zin goed is (dan
klikt hij op ‘de zin is goed’). Klopt de zin echter niet, dan moet hij klikken in het
zinsdeel dat volgens hem niet goed is. Er zijn twee oefenopgaven met feedback. Bijvoorbeeld in ‘Iedereen die lid wordt | krijgen als welkomstgeschenk | de Natuurwijzer
| thuisgestuurd’, moet geklikt worden in het tweede (foute) zinsdeel. De test bestaat
uit 6 correcte zinnen, 6 zinnen met volgordefout, 6 zinnen met foutief voornaamwoord; 6 zinnen met foutief verbindingswoord, 6 zinnen met congruentiefout en 6
zinnen met tijdfout. De eerste afname van de test in het Brugklasproject is mislukt.
De test was helemaal op het eind van de testbatterij geprogrammeerd. Leerlingen die
merkten dat hun klasgenoten klaar waren, hebben hem daarom afgeraffeld, zo bleek
uit de gegevensverwerking. We hebben de test opnieuw afgenomen aan het begin van
de eerste vervolgmeting, alleen nu met een helaas veel kleinere groep. De gerapporteerde interne consistentie van de test is (Cronbach’s Alpha) .83. De gemeten interne
consistentie (N = 158) is .80.
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2.8 Gegevensverwerking
Doel van het Brugklasonderzoek was het in beeld brengen van de vaardigheden op
het gebied van lezen en spellen bij Nederlands en Engels in de brugklas, waarbij we
niet alleen wilden kijken naar de prestaties als zodanig, maar ook naar de onderliggende cognitieve competenties die deze prestaties beïnvloeden, nadat gecontroleerd is
voor achtergrondvariabelen als opleidingsniveau, leeservaring en woordkennis. De
verschillende taalvaardigheden van het Nederlands zijn in afzonderlijke hoofdstukken
ondergebracht, te beginnen het technisch lezen van inheemse woorden en Engelse
leenwoorden (hoofdstuk 3). In de daaropvolgende hoofdstukken komen stillezen
(hoofdstuk 4), tekstbegrip (hoofdstuk 5), en spelling (hoofdstuk 6) aan bod. Het technisch lezen en spellen van Engelse woorden is in een afzonderlijk hoofdstuk
ondergebracht (hoofdstuk 7).
De gegevens van alle mondelinge en digitale testen zijn ondergebracht in één databestand. In elk van de hierboven genoemde hoofdstukken zijn eerst de gevonden
resultaten van de belangrijkste test(en) weergegeven; van de totale groep, maar ook
per opleidingsniveau en opgesplitst naar geslacht en taalachtergrond, in een aantal
gevallen ook per subtest. Om na te gaan in hoeverre de resultaten van de afgenomen
testen afhankelijk zijn van de klassen waar leerlingen in zaten is een multilevelanalyse uitgevoerd. Het is immers denkbaar dat prestaties van leerlingen (ook) daarmee samenhangen. Vervolgens werd - waar mogelijk - een stapsgewijze hiërarchische
regressieanalyse uitgevoerd, om uit te vinden wat de invloed is van de belangrijkste
cognitieve factoren nadat rekening is gehouden met achtergrondfactoren.
Als eerste stap in de regressie zijn steeds de indicatorvariabelen van de opleidingsniveaus ingevoerd. Als tweede stap de achtergrondvariabelen ‘leeservaring’, ‘ervaring
met Engels’ en ‘receptieve woordkennis’. De derde stap was steeds het ‘fonologisch
bewustzijn’, zoals gemeten met de test Woordomkering en ‘fonologisch decoderen’
zoals gemeten met De Klepel. De vierde stap betrof ‘benoemsnelheid’, zoals gemeten
met RAN-cijfers en de vijfde stap bestond uit de vier metingen van orthografische
competentie: het herkennen geflitste pseudowoorden, visuele attentie, orthografische
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kennis en de toegang tot die orthografische kennis. Omdat we hetzelfde regressiemodel gebruikten voor het verklaren van de variantie bij verschillende taalvaardigheden,
konden deze vaardigheden met elkaar vergeleken worden. Alleen bij Tekstbegrip
werd een multilevel-probleem vastgesteld, waardoor geen gewone regressieanalyse
kon volgen. Daar is de invloed van elk van de afzonderlijke factoren gemeten en bovendien een multilevelmodel geschat, met een random intercept voor klas om de R2change bij deze vaardigheid wel te kunnen meten.
Bij veel vaardigheden is de verklaarde variantie vergeleken met die van de EenMinuut-Test, die immers gebruikt is om onderscheid te maken tussen zwakke en nietzwakke lezers. Ook Nederlandse en Engelse taalvaardigheden zijn op deze manier
met elkaar vergeleken. Bij alle vaardigheden die onderzocht zijn is bovendien steeds
specifiek gekeken naar de prestaties van zwakke lezers, dat wil zeggen: lezers die bij
de Een-Minuut-Test onder de officiële norm scoren, en dus bij technisch lezen een
achterstand hebben van drie jaar of meer op de gemiddelde populatie. De vraag was
steeds hoe het zwak lezen bij de EMT zich verhoudt tot zwakke prestaties op andere
terreinen. Daarnaast is nagegaan of binnen de groep zwakke lezers subgroepen te ontdekken zijn die verschillen in orthografische kennis reflecteren.
Hoofdstuk 8 gaat over het vervolgonderzoek, waarin door middel van trendanalyses
en multilevel-analyses de ontwikkeling bij een aantal vaardigheden van Nederlands
en Engels in vier subgroepen is gemeten, in beeld gebracht en vergeleken. In hoofdstuk 9 worden de gegevens uit voorgaande hoofdstukken met elkaar in verband
gebracht en worden conclusies getrokken. Ook wordt op basis van de gegevens van
het Brugklasonderzoek een model gepresenteerd voor het signaleren van problemen
met lezen en spellen in de brugklas.

2.9 Correlaties
In Tabel 4 zijn de correlaties tussen de variabelen van het Brugklasonderzoek weergegeven, geordend naar de clusters van het onderzoek. In de bovenste laag die van de
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verschillende schoolse taalvaardigheden; in de middelste (grijze) laag die van de testen en enquêtes waarmee informatie is verzameld over achtergrondfactoren; in de
onderste laag de variabelen van onderdelen van de verschillende cognitieve competenties. Boven de grijze balk staan de variabelen van de schoolse vaardigheden; in de
grijze balk die van de achtergrondvariabelen; onder de grijze balk die van de cognitieve factoren.
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Tekstbegrip

Spelling Nederland

OMT - ruwe score

Spelling Engels

Opleidingsniveau eind

Leesenquête

Enquête Engels

Woordkennis Nederlands

Woordkennis Engels

Woordomkering

Klepel

RAN - cijfers

Visuele attentie

Flitslezen pseudowrd

Ort. kennis Nederlands

Ort. kennis Engels

Ort. kennis Nederlands

Flitstypen pseudowrd.

Zinnen beoordelen

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1
1,00

2

1,00

0,79

3

1,00

0,66

0,63

4

1,00

0,45

0,35

0,29

5

1,00

-0,46

-0,50

-0,51

-0,50

6

1,00

-0,42

0,27

0,50

0,79

0,62

7

1,00

-0,65

0,63

-0,46

-0,51

-0,64

-0,47

8

1,00

-0,51

0,31

-0,52

0,71

0,50

0,41

0,35

9

1,00

0,55

-0,38

0,29

-0,40

0,48

0,51

0,44

0,41

10

1,00

0,23

0,08

-0,31

0,29

-0,12

0,11

0,16

0,26

0,12

11

1,00

0,06

0,40

0,53

-0,40

0,29

-0,33

0,51

0,37

0,33

0,18

12

1,00

0,42

0,28

0,19

0,33

-0,63

0,61

-0,28

0,35

0,31

0,46

0,22

Correlaties hoger dan .08 zijn significant op .05 niveau, correlaties hoger dan .10 zijn significant op .01 niveau.

Leenwoorden

Stillezen

2

3

EMT

1

Variabelen

Tabel 4 Correlaties tussen de variabelen van het Brugklasonderzoek
13

1,00

0,13

0,13

0,11

0,11

0,19

-0,23

0,17

-0,22

0,21

0,07

0,17

0,18

14

1,00

0,25

0,21

0,18

0,10

0,39

0,34

-0,52

0,60

-0,53

0,32

0,54

0,69

0,77

15

1,00

-0,53

-0,10

0,03

0,08

-0,04

-0,14

-0,06

0,11

-0,29

0,15

-0,02

-0,26

-0,40

-0,56

16

1,00

-0,29

0,52

0,26

0,23

0,16

0,10

0,22

0,28

-0,41

0,38

-0,36

0,27

0,32

0,41

0,40

17

1,00

0,57

-0,33

0,67

0,25

0,35

0,23

0,21

0,33

0,41

-0,57

0,52

-0,54

0,37

0,47

0,59

0,57

18

1,00

0,62

0,44

-0,24

0,57

0,28

0,28

0,27

0,15

0,39

0,52

-0,56

0,47

-0,58

0,46

0,47

0,55

0,54

19

1,00

0,73

0,66

0,49

-0,17

0,56

0,31

0,50

0,32

0,31

0,36

0,50

-0,76

0,62

-0,61

0,47

0,49

0,64

0,51

20

1,00

0,04

0,14

-0,09

-0,05

0,09

-0,17

0,15

0,00

0,01

0,03

-0,09

-0,01

0,02

-0,12

0,10

0,03

-0,31

-0,21

-0,24

21

1,00

-0,16

0,67

0,62

0,77

0,61

-0,32

0,72

0,27

0,35

0,21

0,18

0,31

0,38

-0,61

0,58

-0,54

0,32

0,48

0,61

0,61

22

1,00

0,22

-0,02

0,27

0,27

0,26

0,18

0,01

0,24

0,08

0,27

0,47

0,02

0,47

0,57

-0,37

0,26

-0,43

0,56

0,43

0,30

0,26
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Technischlezen

Nederlandse woorden en Engelse leenwoorden

Het doel van lezen is het begrijpen van de betekenis van een tekst. De belangrijkste
voorwaarde hiervoor is dat een lezer de woorden kan ‘ontsleutelen’, dat wil zeggen de
juiste klankvorm kan koppelen aan de woordvorm, en wel automatisch, zonder dat het
echt aandacht kost. We noemen dat in Nederland ‘technisch lezen’. In dit hoofdstuk
staat het technisch lezen van Nederlandse woorden en Engelse leenwoorden centraal.
Technisch lezen is een voorwaarde voor begrijpend lezen en een belangrijk onderdeel
van de functionele geletterdheid, dat wil zeggen: het vermogen om taken uit te voeren
die voor een goede deelname aan de maatschappij vereist zijn (Reitsma, 1995). In de
eerste groepen van de basisschool maken leerlingen al kennis met de schriftelijke
weergave van gesproken taal en gewoonlijk wordt in groep 3 een begin gemaakt met
het leren decoderen van woorden. Daarbij moeten lettervormen omgezet worden in
spraakklanken. Bij dit decoderen wordt gebruikgemaakt van het alfabetische systeem
waarop de orthografie van het Nederlands gebaseerd is. Helaas worden in dit systeem
lettersymbolen niet altijd precies hetzelfde uitgesproken, denk bijvoorbeeld aan de
drie <e>’s in <lesgeven>. Aan de andere kant zijn er ook klanken die door verschillende symbolen weergegeven worden, bijvoorbeeld de /t/-klank in <want> en
<wand>, of de /εi/ in <hij> en <hei>. Omdat letters en klanken niet altijd een op een
aan elkaar gekoppeld zijn, moeten al vroeg in het leesproces regels en uitzonderingen
geleerd worden.
Het koppelen van klanken aan letters is het essentiële proces van technisch lezen. Het
resultaat van herhaaldelijk decoderen is dat representaties van ontcijferde woorden
worden opgenomen in het langetermijngeheugen. Deze orthografische representaties,
met koppelingen naar klankvorm en betekenis (zie hoofdstuk 1) spelen een belangrijke rol in de fase van het gevorderd lezen. Het is alleen mogelijk om snel en
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automatisch te lezen als de meeste woorden direct herkend worden. Voor álle woorden in álle talen geldt dat ze in het begin sublexicaal gedecodeerd moeten worden, en
ook dat ze op een bepaald moment snel en automatisch herkend worden. ‘In het begin’ wil hier zeggen: in de eerste periode van het leesonderwijs, maar ook: de eerste
keer/keren dat een lezer een nieuw woord tegenkomt. Hoe vaker het decoderen heeft
plaatsgevonden, hoe meer orthografische kennis wordt opgeslagen in het langetermijngeheugen, en hoe beter de kwaliteit van die orthografische opslag (Share,
submitted).
Niet alle lezers leren vloeiend lezen. Een universeel kenmerk van problemen met
technisch lezen is inefficiëntie in het omzetten van letters naar klanken, wat blijkt uit
het maken van fouten of een trage leessnelheid (Perfetti, 1985). Net als in veel andere
landen bestaat in Nederland zorg over de leesprestaties van leerlingen. Zo rapporteerde de inspectie van het onderwijs (Inspectie van het onderwijs, 2006) dat een kwart
van de leerlingen instroomt in het voortgezet onderwijs met een vaardigheid in technisch lezen die niet uitsteekt boven die van groep 6 van de basisschool.
Onderliggendefactorenvoortechnischlezen
Cognitieve capaciteiten begrenzen en faciliteren de leesontwikkeling. Zij zijn deels
aangeboren, maar ontwikkelen zich ook onder invloed van omgevingsfactoren als
leeservaring en onderwijskwaliteit. Fonologische verwerking speelt zonder twijfel een
belangrijke rol bij het (leren) lezen in alle alfabetische talen. Hieronder vallen taken
als het kunnen waarnemen, onderscheiden en samenvoegen van klanken, het vermogen om fonologische informatie beschikbaar te houden in het verbale kortetermijngeheugen, het kunnen koppelen van klanken aan letters en het onthouden van die
combinaties (Shankweiler & Fowler, 2004; Share, 1995; Wagner & Torgesen, 1987).
Ook benoemsnelheid heeft de maken met fonologische verwerking. De snelheid
waarmee symbolen van letters en cijfers benoemd kunnen worden is een belangrijke
voorspeller van leesprestaties, vooral in minder complexe schriftsystemen als het
Duits en het Nederlands (Wimmer, 1993; De Jong & Van der Leij, 2003). Bij jongeren voorspelt benoemsnelheid zowel de prestaties bij het technisch lezen van
Nederlands eerste taal als bij Engels als tweede taal (Morfidi, Van der Leij, De Jong,
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Scheltinga & Bekebrede, 2007). Als er problemen zijn met de fonologische verwerking komt ook de opbouw van orthografische kennis in het langetermijngeheugen in
gevaar. Er worden minder woorden opgenomen en de kwaliteit van de opslag is minder goed.
Er is veel debat over de vraag of bij het lezen naast fonologische capaciteiten mogelijk een afzonderlijke rol is weggelegd voor orthografische competentie. Hieronder
verstaan we orthografische kennis (van hele woorden, woorddelen en lettercombinaties), de snelle toegang tot die kennis, en het gebruik kunnen maken van het
kortetermijngeheugen voor orthografische vormen (zie hoofdstuk 1). Het beantwoorden van deze vraag levert problemen op omdat orthografische vaardigheden niet
losgemaakt kunnen worden van de fonologische verwerking en omdat veel orthografische taken slechts het resultaat meten van een orthografisch leerproces, maar niet
gezien kunnen worden als orthografische verwerking als zodanig (Burt, 2006; Castles
& Nation, 2006). In dit onderzoek zijn we ervan uitgegaan dat orthografische competentie ook een automatiseringsaspect heeft. De snelheid waarmee opgeslagen
orthografische informatie in het langetermijngeheugen kan worden teruggevonden, is
van invloed op het leestempo. In elk geval is de laatste jaren duidelijk geworden dat
fonologische problemen al dan niet kunnen optreden in combinatie met verschillen in
orthografische competentie. Het Phonological Core Variable Orthographic Difference
Model, afgekort PCVOD, verklaart dat wat de orthografische capaciteiten betreft verschillende profielen kunnen worden aangetroffen bij zwakke lezers. Van der Leij &
Morfidi (2006) en Bekebrede et al. (2007) vonden aanwijzingen voor deze theorie.
Verschillentussentalen
Er is op dit moment discussie over de grote aandacht die in het leesonderzoek van
oudsher bestaat voor het Engels. Bijna alles wat bekend is geworden over lezen en
leesproblemen is gebaseerd op onderzoek van een Engelstalige populatie. Een taalkundige vergelijking laat zien dat het Engels niet principieel verschilt van een taal als
het Nederlands. In beide talen immers wordt de alfabetische basis gevormd door correspondenties tussen fonemen en grafemen. Bovendien komen in beide talen
voorspelbare en niet-voorspelbare correspondenties voor tussen fonemen en grafe75
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men. In beide talen geldt eveneens een morfologisch principe, dat bepaalt dat woorddelen met dezelfde betekenis in verschillende constructies hetzelfde worden geschreven. Hoewel over deze overeenkomsten geen verschil van mening bestaat, levert
crosslinguïstisch onderzoek naar taalverwerking in verschillende talen veel problemen op. Volgens Share (submitted) heeft geen enkele studie alle relevante item- en
subjectvariabelen afdoende kunnen controleren. Desondanks laat een grote hoeveelheid onderzoek onomstotelijk zien dat in elk geval voor de beginnende taalleerder het
Engelse schriftsysteem exceptioneel is en dat leren lezen en spellen in het Engels veel
meer tijd in beslag neemt dan in de meeste andere talen (Seymour, Aro & Erskine
2003). Duidelijk is ook dat het Engels complexer is dan de meeste andere talen. Het
heeft grotere aantallen fonemen en schrijfwijzen, grotere aantallen condities (regels)
die bepalen hoe een woord moet worden uitgesproken of gespeld en grotere aantallen
woordspecifieke spellingen (Van Berkel, 1999; Carney, 1994) (zie ook hoofdstuk 7).
Leenwoorden
Ondanks de hierboven en in hoofdstuk 7 geschetste complexiteit van het Engels, is
het verschil met talen als het Nederlands waarschijnlijk wat minder groot dan wel
wordt gedacht. Er wordt namelijk bij crosslinguïstisch onderzoek naar taalverwerking
bij een minder complexe taal als het Nederlands vooral gekeken naar de inheemse
woorden (Seymour, Aro & Erskine, 2003; Borgwaldt, 2003). In het Nederlands zijn
echter van oudsher ook veel uitheemse woorden opgenomen die het tamelijk regelmatige profiel van de orthografie verstoren. Verbindingen tussen grafemen en fonemen
zijn voor Nederlandse erfwoorden meestal duidelijk en overzichtelijk, maar de leenwoorden zorgen voor complexiteit. Bijvoorbeeld de letter <a> kan (soms samen met
een andere letter) aan het begin van een woord op verschillende manieren worden uitgesproken, zie hieronder (Celex database: Burnage, 1990). Voor de andere klinkers
en een deel van de medeklinkers, geldt een soortgelijk beeld.
/a:/
→ aan/ avond
//
→ akkoord
/e:/
→ ace
/ε/
→ aerobics
/ε:/
→ aimabel
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/o/
/ə/
/o:/

→ all-in
→ approach
→ aubade

In het verleden waren het vooral Latijnse, Griekse en Franse leenwoorden die de Nederlandse taal binnenkwamen, maar de laatste jaren is de instroom van Engelse
woorden nogal groot. Onder leenwoorden verstaan we woorden waarvan zowel de
klank (en/of spelling) als de betekenis geleend zijn uit een andere taal. Er is veel onduidelijkheid over het aantal leenwoorden in het Nederlands (Van der Sijs, 1996).
Booij (1995) beschrijft de leenfonemen die in het Nederlands voorkomen, maar
noemt geen frequenties. Nunn (1998) geeft aan dat de voorgestelde spellingregels
(niet alleen voor erfwoorden, maar ook voor leenwoorden) 85% van de 45000 door
haar geselecteerde woorden dekken. 15% van dit corpus is niet te beregelen en van
deze woorden moet de spelling dus worden opgeslagen. Daarbij is van de inheemse
woorden 95% regelmatig (die 5% heeft vooral te maken met ei/ij en au/ou); terwijl
van de leenwoorden 73% een regelmatige spelling heeft. Van der Sijs (1996) komt in
haar steekproef uit op 25,2% voor de Romaanse talen, 2,1% voor Duits en 2,3% voor
Engels. Dit is geen uitputtende opsomming, want het Nederlands heeft in de loop der
tijden aan veel taalinvloeden blootgestaan.
Een leenwoord is dus een ‘vreemd’ element dat de taal binnenkomt en dat verschillende stadia kent van aanpassing aan de gasttaal. In het laatste stadium is het woord
niet meer te herkennen als leenwoord, dat geldt bijvoorbeeld voor een Latijns woord
als ‘venster’. Soms hoeven leenwoorden niet aangepast te worden omdat ze qua klank
en vorm ook een erfwoord kunnen zijn, bijvoorbeeld het Engelse ‘film’. Omdat Engelse leenwoorden het meest recent binnenkwamen in het Nederlands, zijn ze nog het
minst aangepast aan de gasttaal en zijn meestal de Engelse foneem-grafeem-koppelingen gehandhaafd (Van der Sijs, 1996). Om deze reden, maar ook omdat de Engelse
orthografie nogal afwijkt van de Nederlandse en er mogelijk een verband is tussen het
kunnen lezen van Engelse leenwoorden en het kunnen lezen van echte Engelse woorden, besteden we in deze studie aandacht aan deze leenwoorden. Daarbij zijn alleen
woorden gekozen waarvan de orthografie op een of meer punten afwijkt van de Ne77

Lees- en spellingvaardigheden van brugklassers

derlandse. Als we het dus over ‘leenwoorden’ hebben dan bedoelen we Engelse leenwoorden met dat kenmerk. Hoewel ze minder frequent voorkomen in de Celex-database (Burnage, 1990), zijn woorden als ‘team’, ‘joggen’, ‘diskdrive’ en ‘playbackshow’ voor veel jongeren wel tamelijk alledaags. De woorden komen echter niet voor
in het bestand of hebben een lage frequentie omdat het bestand vanaf 1998 niet meer
is aangevuld, en wellicht ook omdat Engelse leenwoorden in Nederland vooral
spreektaalwoorden zijn en het Celexbestand is gemaakt op basis van schriftelijke
bronnen. De Engelse leenwoorden komen ook nauwelijks voor in de taalmethodes
voor het basisonderwijs, dit in tegenstelling tot de Franse.
De voor Nederlanders onregelmatige vorm van leenwoorden heeft gevolgen voor de
manier van lezen. Bij het zien van een eenvoudig erfwoord als ‘las’ worden waarschijnlijk direct een aantal hoogfrequente buurwoorden van dat woord in het
langetermijngeheugen geactiveerd (bas, das, gas, jas, kas), die slechts in één letter van
‘jas’ verschillen. Als het woord niet zélf direct herkend wordt, kan het naar analogie
van die buurwoorden ontcijferd worden, waarbij de lezer desnoods ook nog kan terugvallen op het letter voor letter ontcijferen. Voor dit alles hoeft hij de betekenis van
het woord niet te kennen. Voor het lezen van leenwoorden als <team> en <jam> echter moet de lezer andere grafeem-foneem-koppelingen kennen dan de Nederlandse.
Vaker dan in het Nederlands moet hij naar de spelling van het hele woord kijken om
te weten hoe het moet worden uitgesproken. Een woord als <jam> heeft in het Nederlands geen buurwoorden met dezelfde uitspraak van <j> en <a>. De uitspraak van dat
woord moet daarom in zijn geheel ‘opgezocht’ worden in het langetermijngeheugen
en daarbij ligt het voor de hand dat de betekenis een bemiddelende rol speelt (zie ook
hoofdstuk 1). Receptieve woordkennis kan daarom voor het lezen van Engelse leenwoorden belangrijker zijn dan voor het lezen van inheemse woorden.
Bij het lezen in een tamelijk transparante orthografie als het Nederlands kan een lezer
voor het ontsleutelen van nieuwe woorden dus meer gebruikmaken van de hoogfrequente koppelingen tussen afzonderlijke letters en klanken, de kleine eenheden van de
taal. Voor de hand ligt echter dat een lezer ook zo’n regelmatig gevormd woord direct
probeert te herkennen, want dat is altijd de snelste manier. Bij beide soorten woorden
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waar dit hoofdstuk over gaat, kan dus alleen sprake zijn van vloeiend lezen als de
woordherkenning in hoge mate geautomatiseerd is, wat alleen mogelijk is als er voldoende woorden in het langetermijngeheugen zijn opgeslagen die in één keer herkend
kunnen worden. Alleen het lezen van nieuwe woorden mag dan nog een klein beetje
vertraging opleveren (zie hoofdstuk 1).

3.1
1

2

3

4

Onderzoeksvragen,operationaliseringenhypotheses
Wat is aan het begin van de brugklas het beheersingsniveau van het technisch lezen van Nederlandse erfwoorden en Engelse leenwoorden, gemiddeld en
uitgesplitst naar opleidingsniveau, geslacht en taalachtergrond?
In welke mate wordt het technisch lezen van Nederlandse erfwoorden en Engelse leenwoorden voorspeld door opleidingsniveau (vo-type), ervaringsfactoren en
cognitieve factoren?
Fonologisch decoderen wordt gezien als de basis van het lezen. In hoeverre
wordt deze vaardigheid voorspeld door achtergrondfactoren en cognitieve factoren?
Wat is de samenhang tussen zwak technisch lezen van Nederlandse erfwoorden
en zwak lezen van Engelse leenwoorden?

Het technisch lezen wordt onderzocht door te meten hoe snel leerlingen losse woorden hardop kunnen lezen. Meestal wordt daarvoor de Een-Minuut-Test (EMT)
gebruikt. Zo ook in het Brugklasproject. Bij deze test blijft 10-12% van de brugklaspopulatie onder de vastgestelde norm. Deze grens is echter willekeurig en kunstmatig.
Wat minimaal of optimaal bereikt moet worden voor het begrijpend lezen op school
of het lezen van ondertitels thuis, is niet bekend 21 en ook van persoon tot persoon ver21

Voor het lezen van ondertitels moet men gemiddeld 13 tekens per seconde kunnen lezen. Omgerekend naar de EMT zou dat neerkomen op de eerste 103 woorden van de lijst. Maar het lezen
van ondertitels is stillezen, wat sneller gaat dan hardop lezen en bovendien gaat het om woorden
in context, wat eveneens sneller gaat dan het lezen van losse woorden. Vergelijking is hier dus
niet mogelijk.
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schillend, omdat sommige leerlingen meer mogelijkheden hebben om bij het lezen
van teksten compenserende vaardigheden in te zetten, bijvoorbeeld door extra gebruik
te maken van de context (Perfetti, 1985). De officiële norm van de EMT mag ook
volgens de makers van de test niet opgevat worden als ‘iets wat bereikt hoort te worden’, maar als ‘datgene wat normaal is’ (Brus & Voeten, 1973). Naast de EMT is de
Leenwoordentest afgenomen, een lijst met Engelse leenwoorden die voor het onderzoek ontwikkeld werd (zie hoofdstuk 2: Methode). De lijst is gemaakt naar het
voorbeeld van de EMT22 en bevat alledaagse Engelse leenwoorden, die allemaal op
één of meer plaatsen afwijken van de Nederlandse klanktekencombinaties (team,
jack, rail, jam, cake, fan, etc.), zie p. 325. Soms zijn het woorden waarvan de uitspraak iets is aangepast aan het Nederlands, bijvoorbeeld <jam> = /sjεm/ en <jack> =
/jεk/.
Anderemetingen
Om iets te kunnen zeggen over de invloed van achtergrondfactoren op het technisch
lezen is informatie verzameld over het opleidingsniveau (vo-type waar de leerling aan
het eind van de brugklas bij ingedeeld is) en zijn twee korte enquêtes afgenomen over
leeservaring in het Nederlands en ervaring met Engels. Ook receptieve woordkennis
is in dit hoofdstuk opgevat als een achtergrondfactor, omdat de omvang van de woordenschat sterk afhankelijk is van de omgeving waarin iemand opgroeit en het
onderwijs dat hij krijgt.
Onder cognitieve factoren verstaan we de fonologische competentie, benoemsnelheid
en orthografische competentie (zie hoofdstuk 1). De fonologische competentie is gemeten met: (1) De Klepel (Van den Bos et al., 1994), een test die het fonologisch
decoderen van pseudowoorden meet en (2) de test Woordomkering die het fonologisch bewustzijn en het fonologisch geheugen meet. Benoemsnelheid is onderzocht
met de test RAN cijfers (Denckla & Rudel, 1974). Het snel beschikbaar kunnen hebben en houden van betekenis en uitspraak van symbolen voorspelt de prestaties bij
22
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technisch lezen. De orthografische competentie is gemeten met (1) Flitskeuze pseudowoorden, (2) de Visuele Attentie Test, (3) de Orthografische Keuzetesten
Nederlands en Engels (OKN en OKE) en (4) de reactiesnelheid bij de OKN. De orthografische kennis van Nederlands en Engels is bijeengenomen omdat het Engels
orthografisch complexer is dan het Nederlands en kennis van de Engelse orthografie
dus een extra goed beeld zou kunnen geven van de kwaliteit van de orthografische
opslag. Voor meer informatie over testen en vragenlijsten zie hoofdstuk 2: Methode.
Werkwijze
Van EMT en Leenwoordentest zijn de resultaten gemeten en vervolgens werden die
uitgesplitst naar opleidingsniveau, geslacht en taalachtergrond. Om na te gaan in hoeverre deze resultaten afhankelijk zijn van de klassen waar leerlingen in zaten is een
multilevel-analyse uitgevoerd. Daarna is een stapsgewijze hiërarchische lineaire regressieanalyse gerealiseerd, waarmee is onderzocht welke achtergrondfactoren en
cognitieve factoren van invloed zijn op het technisch lezen van regelmatige Nederlandse woorden en Engelse leenwoorden. Bij de sterkste predictor van beide testen
(fonologisch decoderen, zoals gemeten met De Klepel) is vervolgens op dezelfde manier gekeken welke factoren de resultaten voorspellen, waardoor een gelaagdheid in
voorspellende factoren kon worden beschreven. Per vaardigheid is vervolgens vastgesteld welke leerlingen onder de norm scoren. Die norm is voor de EMT gegeven in de
handleiding en gebaseerd op gemiddeld score minus een standaarddeviatie. Op overeenkomstige wijze werd voor de leenwoordentest een norm gesteld. Als laatste is
nagegaan wat de relatie is tussen het al dan niet zwak zijn bij het lezen van gewone
woorden en Engelse leenwoorden, in hoeverre de subgroepen zwakke en niet-zwakke
lezers elkaar bij beide vaardigheden overlappen en of geobserveerde frequenties van
de subgroepen afwijken van wat je theoretisch zou verwachten op basis van afbreekscores en correlatie tussen de variabelen.
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Hypotheses
We verwachten dat de gemiddelde score en het percentage zwakke lezers bij de EMT
overeenkomen met wat in de handleiding van de test voor het begin van de brugklas
is aangegeven. Gezien het feit dat de Een-Minuut-Test die in dit onderzoek naar technisch lezen centraal staat, maar één officiële norm heeft voor de hele brugklaspopulatie die ook voor meisjes en jongens hetzelfde is, verwachten we bij deze test
weinig verschillen tussen de opleidingsniveaus en tussen jongens en meisjes. Ook is
er geen reden verschillen te verwachten tussen allochtone en autochtone leerlingen.
Omdat in de woorden van de leenwoordentest wordt afgeweken van de meest gangbare klanktekenkoppelingen en omdat de woorden minder frequent zijn, zullen
leerlingen bij de leenwoordentest minder woorden lezen en meer fouten maken,
waardoor de ruwe scores lager uitvallen. Omdat hierbij de woordkennis en de bekendheid met Engels een rol kunnen spelen, verwachten we bij het lezen van
leenwoorden wel verschillen tussen de opleidingsniveaus te vinden. Er is echter ook
hier geen reden om verschillen te verwachten tussen jongens en meisjes en tussen allochtone en autochtone leerlingen.
Zowel het technisch lezen van inheemse woorden als van Engelse leenwoorden zal
voor een belangrijk deel te voorspellen zijn door de fonologische competentie. Op basis van eerdere bevindingen (Wimmer, 1993; De Jong & Van der Leij, 2003)
verwachten we een grotere invloed van benoemsnelheid op het lezen van inheemse
woorden dan op het lezen van leenwoorden. We voorspellen een kleine invloed van
leeservaring en woordkennis op het lezen van inheemse woorden, maar een grotere
invloed van beide factoren op het lezen van leenwoorden. Woordkennis is immers
onder andere van belang voor het lezen van onregelmatige woorden (Bishop & Snowling, 2004; Share, submitted). We verwachten bovendien een kleine, afzonderlijke
invloed van de orthografische competentie op het lezen van gewone woorden en gezien hun Engelse orthografie een wat grotere invloed van deze competentie op het
lezen van leenwoorden (Van der Leij en Morfidi, 2006; Bekebrede et al., 2007). Gezien de herkomst van de leenwoorden ligt het bovendien voor de hand dat ervaring
met Engels en woordkennis Engels variantie zullen verklaren bij het lezen van de Engelse leenwoorden.
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Bij de regressieanalyse van het fonologisch decoderen verwachten we in elk geval te
vinden dat deze vaardigheid, die een groot beroep doet op de fonologische competentie, in hoge mate bepaald wordt door twee andere factoren: benoemsnelheid en
orthografische competentie.
Wat de samenhang tussen de subgroepen zwakke EMT-lezers en zwakke leenwoordenlezers betreft verwachten we een groep aan te treffen die zowel bij het lezen van
gewone woorden als bij het lezen van Engelse leenwoorden zwak is en een groep die
bij de gewone woorden niet en bij de Engelse leenwoorden wel zwak is, want deze
zijn immers moeilijker en hebben een lagere frequentie. Omdat bij het lezen van de
Engelse leenwoorden een groter beroep wordt gedaan op woordkennis, ervaring met
Engels en orthografische capaciteiten, ligt het voor de hand dat een subgroep zwakke
EMT-lezers bij het lezen van Engelse leenwoorden betere resultaten laat zien, waardoor ze daar niet bij de zwakke groep horen.

3.2 Resultatenvantechnischlezen
Volgens de handleiding van De Klepel (Van den Bos et al., 1994) waarin ook de
meest actuele normering van de EMT (vorm A) staat, lezen leerlingen aan het eind
van groep 8 (en het begin van de brugklas dus) gemiddeld 80 woorden goed (SD 12);
in het Brugklasonderzoek is het gemiddelde 79 (SD 14). De officiële norm voor eind
groep 8 basisschool, die we bij de eerste meting van het Brugklasproject ook als norm
hebben aangehouden, ligt voor de EMT bij 63 woorden, volgens de handleiding 1
standaarddeviatie beneden het gemiddelde (Van den Bos et al., 1994).
De handleiding geeft aan dat aan het eind van groep 8 gemiddeld 12,2% van de leerlingen onder de norm leest; bij het Brugklasproject is dat 12,3%. Wat de gemiddelde
scores en het aantal zwakke lezers betreft zijn de cijfers van het Brugklasonderzoek
dus representatief. Ongeveer 12% van de brugklasleerlingen heeft dus een achterstand
van meer dan 3 jaar, want hun score is lager dan wat volgens de handleiding gemiddeld halverwege groep 5 gehaald wordt. De onderwijsinspectie geeft aan dat 25% van
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de brugklasleerlingen een achterstand in technisch lezen heeft van 2 jaar of meer (Inspectie van het onderwijs, 2006). Het percentage dat wij in het Brugklasonderzoek
vinden is wat lager. Als we uitgaan van het gemiddelde dat basisschoolleerlingen aan
het eind van groep 6 halen (een ruwe score van 66,3), dan hebben in het brugklasproject 122 leerlingen een lagere score en dat is 18% van de populatie.
De correlatie tussen de Een-Minuut-Test en de Leenwoordentest is hoog: .79 (n
=689), maar niet zo hoog dat je kunt zeggen dat de testen precies hetzelfde meten. Bij
de Leenwoordenlijst is overeenkomstig de EMT ook met 1 minuut leestijd gewerkt.
Er worden in die minuut gemiddeld 18 woorden minder gelezen (61, SD 16) dan bij
de EMT. Omdat de test nog geen normering heeft, is eveneens overeenkomstig de
EMT aangehouden dat leerlingen die lager scoren dan gemiddeld minus 1 standaarddeviatie, bij de zwakke groep horen. Het gaat dan om een ruwe score lager dan 46. In
totaal 113 leerlingen (16,4%) van de totale groep vallen in deze categorie. De ruwe
score van EMT en Leenwoordentest wordt berekend door van het totale aantal woorden het aantal fout gelezen woorden af te trekken. Bij de EMT wordt 2% van de
woorden fout gelezen, bij de Leenwoordentest is dat 7,2%.
De standaardscores van de EMT maken geen onderscheid tussen jongens en meisjes
en tussen allochtone en autochtone leerlingen. Wij vinden in het Brugklasproject echter wel dat meisjes (n = 327) iets beter zijn in technisch lezen dan jongens (n = 362):
80 (SD 14) versus 77 (SD 13) woorden goed23. Bij de leenwoordentest bestaat echter
geen verschil. Allochtone leerlingen verschillen bij beide testen niet van autochtone
leerlingen.
In de populatie van het brugklasonderzoek zijn 6 verschillende opleidingsniveaus (votypen) onderscheiden (zie Hoofdstuk 2: Methode). De verschillen tussen het hoogste
en laagste niveau zijn bij zowel bij de EMT als bij de Leenwoordentest aanzienlijk.
Als we de officiële normering van de EMT aanhouden, dan zitten in het laagste opleidingsniveau bovendien aanzienlijk meer zwakke lezers met een achterstand van meer
dan drie jaar, dan in het hoogste niveau: in vmbo-bbl 26%, in de gymnasiumgroep
23
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slechts 4%. Bij de Leenwoordentest zijn de verschillen nog groter. In vmbo-bbl hoort
33% bij de zwakste groep en in de gymnasiumgroep 2%.
Tabel 5 Resultaten EMT en Leenwoordentest
Gemiddelden, standaarddeviaties en percentages zwakke leerlingen van 6 verschillende opleidingsniveaus bij de Een-Minuut-Test en de Leenwoordentest.
Een-Minuut-Test
Leenwoordentest
Opleidingsniveau
n=
Gem
SD
Zwak
Gem
SD
Zwak
vmbo-bbl
96
73
13,4
26%
51
15,8
33%
vmbo-kbl
101
73
12,8
28%
54
14,7
21%
vmbo-tl
147
77
13,2
25%
60
13,9
22%
havo
154
81
11,8
12%
65
14,6
13%
vwo
89
81
12,7
6%
65
14,5
9%
gymnasium
102
88
12,9
4%
72
11,9
2%
Totaal

689

79

13,6

12%

61

15,6

16%

De opeenvolgende opleidingsniveaus verschillen niet altijd van elkaar. Bij het lezen
van gewone woorden verschilt vmbo-kbl van vmbo-tl, vmbo-tl van havo en vwo van
gymnasium. Bij het lezen van leenwoorden verschillen dezelfde opleidingsniveaus
van elkaar24.

3.3 Onderliggendefactorenbijtechnischlezen
Om na te gaan in hoeverre de resultaten ook afhankelijk zijn van de klassen waar leerlingen in zaten is een multilevel-analyse uitgevoerd. Bij beide testen blijkt een kleine
intra-klassecorrelatie te bestaan (.04 bij EMT en .02 bij Leenwoorden), nadat gecontroleerd is voor alle predictoren van de regressieanalyse. Geen van de parameters
24

EMT: vmbo-kbl van vmbo-tl df 683, t -2,019, p =.04; vmbo-tl van havo df 683, t -3,184, p <.01;
vwo van gymnasium df 683, t -3,822, p <.01. Leenwoorden: vmbo-kbl van vmbo-tl df 683, t 3,016, p <.01; vmbo-tl van havo df 683, t -2,283, p =.02; vwo van gymnasium df 683, t -3,421, p
<.01.
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verschilde veel van die van de regressieanalyse. De klas waar leerlingen in zaten was
dus niet bepalend voor hun prestaties en er is geen sprake van een multilevelprobleem. Hieronder is daarom slechts het resultaat van een stapsgewijze hiërarchische lineaire regressie weergegeven, die een beeld geeft van achtergrondfactoren en
cognitieve factoren die van invloed zijn op het technisch lezen. Bij toevoeging van
elke volgende variabele wordt daarbij gecontroleerd voor de invloed van eerder opgenomen variabelen. We hebben voor EMT en Leenwoorden precies hetzelfde model
gebruikt om resultaten te kunnen vergelijken.
De eerste stap van de regressieanalyse bestaat uit de indicatorvariabelen van de opleidingsniveaus. Bij de tweede stap zijn de achtergrondvariabelen ‘Leeservaring’ en
‘Ervaring met Engels’ ingevoerd, zoals gemeten met de twee enquêtes, en verder de
opgetelde resultaten van ‘Woordkennis Engels en Woordkennis Nederlands25’. Stap 3
bestaat uit (1) de test die het fonologisch bewustzijn meet (Woordomkering) en (2)
De Klepel, die het fonologisch decoderen meet. Als stap 4 is afzonderlijk benoemsnelheid (RAN-cijfers) ingevoerd omdat problemen met deze test soms gezien
worden als een afzonderlijk tekort van zwakke lezers (Wolf & Bowers, 1999). Stap 5
tenslotte bestaat uit de vier onderdelen die aspecten van de orthografische competentie meten: (1) de Visuele Attentie Test, (2) Flitskeuze Pseudowoorden, (3) de
opgetelde resultaten van de Orthografische Keuzetest Nederlands en de Orthografische Keuzetest Engels, en (4) de reactiesnelheid zoals gemeten bij de goede
antwoorden in de Nederlandse test. Deze factor is een maat voor de snelheid waarmee
toegang wordt verkregen tot de woordvormen in het langetermijngeheugen. Opvallend aan deze reactietijden is overigens dat hierbij verschillen tussen
opleidingsniveaus niet significant zijn.
Tabel 6 laat zien dat het totale regressiemodel 70% van de variantie voorspelt in het
lezen van Nederlandse woorden en 69% in het lezen van Engelse leenwoorden. Bij
beide testen zijn alle R2-change-factoren significant. In Tabel 6 zijn de resultaten van
25
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Woordkennis Nederlands en Woordkennis Engels zijn twee afzonderlijke testen, maar de resultaten hebben we bij elkaar opgeteld omdat niet alleen Woordkennis Nederlands, maar ook
Woordkennis Engels iets zegt over de algemene ontwikkeling van een leerling.

Technisch lezen

het totale model weergegeven, zoals uitgevoerd op de resultaten van EMT en Leenwoordentest. We zien daar dat de afzonderlijke indicatorvariabelen van de
opleidingsniveaus in de regressieanalyses niet significant bijdragen, terwijl het totale
blok wel een deel van de variantie verklaart. Er is dus weinig verschil tussen opeenvolgende vo-typen. Leeservaring is belangrijk voor het lezen van beide soorten
woorden, maar zoals verwacht draagt ervaring met Engels alleen bij aan het lezen van
Engelse leenwoorden. Verondersteld werd dat woordkennis aan het lezen van beide
soorten woorden zou bijdragen, hoewel slechts in geringe mate aan het lezen van Nederlandse woorden. Het laatste is echter niet het geval. Na opleidingsniveau en
leeservaring verklaart woordkennis geen additionele variantie meer bij Nederlandse
erfwoorden. Er is na voorgaande stappen echter wel een aanzienlijke bijdrage van
woordkennis aan het lezen van Engelse leenwoorden.
Fonologisch decoderen is de belangrijkste voorspellende factor bij het lezen van beide
soorten woorden. Dat de bijdrage van deze factor bij het lezen van leenwoorden zoveel minder groot is dan bij het lezen van Nederlandse woorden, is echter wel
opvallend. Voorspeld waren de kleinere bijdrage van RAN-cijfers aan leenwoorden
vergeleken met het lezen van inheemse woorden en de grotere bijdrage van orthografische competentie aan het lezen Engelse leenwoorden. Flitskeuze pseudowoorden
verklaart geen additionele variantie meer in de laatste stap van de regressieanalyse.
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Tabel 6 Stapsgewijze regressieanalyse van EMT en Leenwoordentest
Variantie in lezen van regelmatige woorden en Engelse leenwoorden, voorspeld op basis van
intercept en opleidingsniveau, ervaringsvariabelen, fonologische competentie, benoemsnelheid en
orthografische competentie. De cellen van significante parameters zijn gearceerd.
EMT
Stap
1

R2ch

β

t

R2ch

β

Intercept /

vmbo-kbl

13%

.015

.518

17%

.016

.538

opleidings-niveau

vmbo-tl

-.051

-1.541

-.018

-.517

havo

-.001

-.025

-.049

-1.332

vwo

-.048

-1.462

-.049

-1.443

-.039

-1.001

.077

2.706**
3.994**

26

gym
2

3

Leenwoordentest

Test

Blok

Ervaringsvariabelen

Fonologische

t

.023

.606

.095

3.487**

Ervaring met Engels

-.009

-.379

.096

Woordkennis Ned/Eng

.043

1.618

.259

9.446**

-.006

-.257

-.040

-1.648

Leeservaring

Woordomkering

7%

42%

16%

28%

competentie

Fonologisch decoderen

.454

12.645**

.320

8.597**

4

Benoemsnelheid

RAN-cijfers

5%

-.285

-10.82**

2%

-.176

-6.439**

5

Orthografische

Visuele attentie

3%

-.059

-2.173**

6%

-.052

-1.841**

competentie

Flitskeuze pseudowrd

-.021

-.620

.012

.337

Orth. Keuzetest Ned/Eng

.225

6.160**

.320

8.463**

-.163

-6.949**

-.185

-7.637**

Reactiesnelheid OKN
70%

69%

* p <.05; ** p < .01

De resultaten van de vijfde stap (het voltooide regressiemodel) zijn in Figuur 9 grafisch in beeld gebracht als ‘voorspellers’ van de onderzochte variabelen, waarbij in
aanmerking moet worden genomen dat in elke stap het effect van voorgaande stappen
is verrekend.
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Het intercept is de beginwaarde die ontstaat als er nog geen factoren in het regressiemodel zijn
ingevoerd, het begin van de regressielijn. De voorspellende waarde is in dat geval altijd hoger
dan nul.
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Figuur 9 Factoren die bijdragen aan het technisch lezen van twee soorten woorden
Grafische weergave van R2-change in de regressieanalyse van de resultaten van het lezen van regelmatige Nederlandse woorden en Engelse leenwoorden.
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3.4 Onderliggendefactorenbijfonologischdecoderen
De belangrijkste factor voor het technisch lezen van zowel gewone woorden als
leenwoorden is het fonologisch decoderen: het lezen van pseudowoorden zoals gemeten met test De Klepel. Het gaat bij deze test om hardop lezen en om woorden die niet
bestaan in het Nederlands, maar die wel volgens de Nederlandse orthografische regels
gevormd zijn. Hoewel bij deze test een groot beroep wordt gedaan op de fonologische
competentie, is De Klepel geen zuiver fonologische test. Er komen immers ook letters
aan te pas en ook kennis van orthografische structuren zal daarom ook van invloed zal
zijn op de resultaten. We hebben met een afzonderlijke regressieanalyse onderzocht
welke factoren de resultaten van deze test voorspellen.
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Als eerste is weer nagegaan in hoeverre de resultaten van de afgenomen testen afhankelijk zijn van de klassen waar leerlingen in zaten. Er is daarom ook op de resultaten
van De Klepel een multilevel-analyse uitgevoerd. Ook bij deze test kan slechts een
kleine intra-klassecorrelatie worden gemeten (.03), nadat gecontroleerd is voor alle
predictoren van de regressieanalyse en geen van de parameters verschilt veel van die
van de regressieanalyse. We hebben vervolgens precies hetzelfde model gebruikt als
voor EMT en Leenwoordentest, alleen is nu het fonologisch decoderen de afhankelijke variabele en werd dit onderdeel weggelaten uit het blok van de fonologische
competentie. Het totale model voorspelt 65% van de variantie27. Alle R2-changefactoren zijn significant.
Tabel 7 laat zien dat net als bij EMT en Leenwoordentest de afzonderlijke opleidingsniveaus niet significant bijdragen aan de variantie in de resultaten van De
Klepel, maar het totale blok wel. Leeservaring heeft - net als bij beide andere leestesten - voorspellende waarde. Ook Ervaring met Engels verklaart een deel van de
variantie bij het lezen van pseudowoorden. Net als bij de EMT is er na opleidingsniveau geen effect meer van woordkennis. Het grootste effect komt nu van
benoemsnelheid, zoals gemeten met de test RAN-cijfers. Bij EMT en leenwoordentest is dit effect dus ‘afgevangen’ door het fonologisch decoderen. Uit deze analyse
blijkt bovendien dat dit is gebeurd bij een van de orthografische metingen: Flitskeuze
pseudowoorden.

27

90

Voor deze regressieanalyse zijn drie uitbijters weggelaten vanwege verstoring van de normaliteit. Zij hadden een score lager dan 24.
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Tabel 7 Voorspellers van fonologisch decoderen (De Klepel)
Variantie in fonologisch decoderen (het lezen van pseudowoorden), voorspeld op basis van opleidingsniveau, ervaringsvariabelen, benoemsnelheid, fonologisch bewustzijn en orthogra-fische
competentie. De cellen van significante parameters zijn gearceerd.
Stap

Blok

Test

R2ch

β

t

1

Intercept/opleidingsniveau

vmbo-kbl

12%

-.014

-.449

2

Ervaringsvariabelen

vmbo-tl

-.041

-1.169

havo

-.058

-1.515

vwo

-.069

-1.968

gym

-.062

-1.554

.154

5.350**

Leeservaring

6%

Ervaring met Engels

-.088

-3.570**

Woordkennis Ned/Eng

.002

.077

3

Fonologisch bewustzijn

Woordomkering

3%

.076

3.073**

4

Benoemsnelheid

RAN-cijfers

24%

-.335

-13.311**

5

Orthografische competentie

Visuele attentie

20%

.104

3.608**

Flitskeuze pseudowrd

.229

6.620**

Orth. Keuzetest Ned/Eng

.316

8.474**

Reactiesnelheid OKN

-.157

-6.441**

65%

* p <.05; ** p < .01



3.5 Subgroepenzwakkelezers
De correlatie tussen Een-Minuut-Test en Leenwoordentest is hoog (r = .79). Een
spreidingsdiagram (Figuur 10) laat ook zien dat zwak lezen van gewone woorden
meestal samengaat met zwak lezen van leenwoorden, maar ook dat sommige leerlingen wat minder zwak zijn in de ene of in de andere vaardigheid. Duidelijk is ook dat
als leerlingen zwak zijn bij de EMT, maar niet zwak bij het lezen van leenworden of
andersom, de resultaten meestal niet erg verschillend zijn. De Chi-kwadraat-test meet
een relatie tussen het al dan niet zwak zijn bij het lezen van gewone woorden en Engelse leenwoorden28.
28

Pearson Chi-kwadraat (tweezijdig, exact) = 190,012. df = 1, p <.01
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Figuur 10 Scatterplot van de ruwe scores van Een-Minuut-Test en Leenwoordentest.
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Voor de praktijk van het onderwijs is het belangrijk ook ongeveer te weten hoe groot
de subgroepen zijn die problemen kunnen hebben met een of beide vaardigheden.
Tabel 8 laat dat zien. Een Chi-kwadraat-analyse toont aan dat geobserveerde frequenties van de subgroepen niet afwijken van wat je theoretisch zou verwachten op basis
van afbreekscores en correlatie tussen de variabelen29.

29
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De toetsingsgrootheid komt uit op <1.
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Tabel 8 Zwak en niet zwak bij EMT en Leenwoordentest
zwak

niet
zwak

549
(80%)

27
(4%)

zwak

Leenwoorden

EMT
niet
zwak

55
(8%)

58
(8%)

Van de 85 zwakke EMT-lezers is 68% ook zwak bij het lezen van leenwoorden. Het
gaat om 8% van de totale populatie. Er is daarnaast een groep aan die alleen bij het
lezen van leenwoorden uitvalt (eveneens 8%), wat voor de hand ligt omdat leenwoorden moeilijker zijn en minder frequent. Eveneens voorspeld is de groep die alleen de
EMT slecht leest (4%). Deze groep heeft vergeleken met de groep die alleen de leenwoorden slecht leest meer orthografische kennis van het Engels, meer ervaring met
Engels, meer woordkennis Nederlands, maar vooral meer woordkennis Engels 30. En
in vergelijking met de dubbelzwakke groep heeft deze kleinste subgroep meer woordkennis Nederlands en Engels, meer ervaring met Engels en vooral meer orthografische kennis van het Engels 31.

30

31

Woordkennis Nederlands gem. 42 (SD 9)/ 34 (SD 11), df 685, t -3,239, p <.01, Cohen’s d 0,7.
Woordkennis Engels gem. 44 (SD 9)/ 35 (SD 8), df 685, t -4,248, p <.01, Cohen’s d 1,1. Orthografische kennis Engels gem. 25 (SD 7)/ 20 (SD 6), df 685, t -3,299, p <.01, Cohen’s d 0,8.
Ervaring met Engels gem 31 (SD 7)/ 27 (7), df 685, t -2,837, p <.01, Cohen’s d 0,6.
Orthografische kennis Engels gem. 25 (SD 7)/ 16 (SD 6), df 685, t 5,432, p <.01, Cohen’s d 1,3.
Orthografische kennis Nederlands gem. 22 (SD 7)/ 18 (SD 5), df 685, t 2,243, p <.01, Cohen’s d
0,5. Woordkennis Engels gem. 44 (SD 9)/ 37 (SD 9), df 685, t 3,282, p <.01, Cohen’s d 0,8. Ervaring met Engels gem 31 (SD 7)/ 27 (6), df 685, t 2,765, p <.01, Cohen’s d 0,6.
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3.6 Samenvattingenconclusies
In het Brugklasproject werd het technisch lezen onderzocht van bijna 700 leerlingen
in de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Gekeken is naar de snelheid waarmee
twee soorten woorden hardop gelezen konden worden: Nederlandse erfwoorden met
een relatief transparante orthografie en Engelse leenwoorden met een minder transparante orthografie. Verder werd onderzocht welke relevante achtergrondfactoren en
cognitieve deelvaardigheden het lezen van deze twee soorten woorden voorspellen en
is ook de belangrijkste predictor van het technisch lezen nader onderzocht. Bovendien
is gekeken naar de samenhang tussen zwakke prestaties bij het lezen van de twee
soorten woorden.
Aan het begin van de brugklas lezen brugklassers overeenkomstig het landelijke gemiddelde in een minuut gemiddeld 79 woorden goed. De ruwe score van de
Leenwoordentest is gemiddeld 61, dus 18 lager dan bij de EMT. Ook lezen leerlingen
in deze test gemiddeld 7% van de woorden fout, terwijl dat bij de EMT slechts 2% is.
De verklaring voor deze verschillen is dat Engelse leenwoorden moeilijker zijn omdat
ze op een of meer plaatsen afwijken van de Nederlandse klanktekencombinaties en
omdat ze minder frequent zijn.
De prestaties van 12,3% van de populatie is volgens de norm in de handleiding van de
EMT zwak in technisch lezen. Ook dit gegeven komt overeen met de landelijke cijfers. Ruim 120 leerlingen (18% van de populatie) hebben bij technisch lezen van
inheemse woorden een achterstand van twee jaar of meer. Dat is veel, maar wel iets
minder dan de 25% die de onderwijsinspectie noemt. De zwakke lezers zijn niet gelijkmatig over de vo-typen verdeeld: 26% van de vmbo-bbl-leerlingen hoort in het
Brugklasonderzoek bij deze groep en slechts 4% van de gymnasiumleerlingen. Bij de
Leenwoordentest zijn de verschillen nog groter. Dan hoort van vmbo-bbl 33% bij de
zwakke groep en van de gymnasiumgroep 2%.
Hoewel niet alle opleidingsniveaus bij het technisch lezen onderling van elkaar verschillen is er een significant groepseffect van opleidingsniveau op de technische
94

Technisch lezen

leesvaardigheid bij beide testen. Leerlingen in vmbo-bbl (het laagste niveau) lezen in
een minuut gemiddeld 15 Nederlandse woorden en 21 leenwoorden minder dan leerlingen in de gymnasiumgroep (het hoogste niveau). Toch heeft de EMT vooralsnog
maar één norm, die volgens de makers van de test niet gezien moet worden als ‘iets
wat bereikt hoort te worden’, maar als ‘datgene wat normaal is’, een empirisch gegeven dus. Als vastgesteld zou kunnen worden dat de eisen die in hogere en lagere
opleidingen aan het technisch lezen gesteld worden verschillend zijn, dan is te overwegen ook verschillende normen voor de test te ontwikkelen, zodat duidelijker kan
worden welke leerlingen zo zwak lezen dat het volgen van een opleiding problematisch wordt.
Zoals verwacht verschillen de prestaties van allochtone en autochtone leerlingen bij
beide leestesten niet significant. Meisjes zijn wat beter dan jongens bij het lezen van
Nederlandse woorden. Dit verschijnsel is wel in overeenstemming met het gegeven
dat meisjes in Nederland en een aantal andere landen een kleine tot middelmatige
voorsprong op jongens hebben als het gaat om taal en lezen (Van Langen & Driessen,
2006). Bij het lezen van leenwoorden is het verschil tussen jongens en meisjes er overigens niet, wellicht als gevolg van het gegeven dat jongens over het algemeen bij
Engels beter presteren dan meisjes (zie hoofdstuk 7).
Onderzocht zijn achtergrondfactoren en onderliggende cognitieve capaciteiten die een
rol kunnen spelen bij het lezen van Nederlandse erfwoorden en Engelse leenwoorden.
Voor de regressieanalyse van beide soorten woorden is hetzelfde model gebruikt. Het
fonologisch decoderen blijkt dan in beide gevallen de krachtigste voorspeller, maar de
invloed is bij het lezen van de meer onregelmatige Engelse leenwoorden toch minder
groot dan bij het lezen van inheemse woorden. Ook benoemsnelheid draagt minder bij
aan de verklaring van de variantie bij het lezen van leenwoorden in vergelijking met
het lezen van inheemse woorden, wat een bevestiging is van de resultaten van Wimmer (1993) en De Jong & Van der Leij (2003), die gevonden hebben dat in transparante talen als het inheemse Nederlands benoemsnelheid een grotere rol speelt dan bij
minder transparante talen als het Engels. Orthografische competentie verklaart na
achtergrondfactoren, fonologische competentie en benoemsnelheid zoals voorspeld
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nog een afzonderlijk deel van variantie, aan het lezen van Engelse leenwoorden iets
meer dan aan het lezen van Nederlandse woorden.
Een belangrijk verschil tussen de voorspellers van het lezen van beide soorten woorden is dat receptieve woordkennis voor het lezen van de Engelse leenwoorden een
significante voorspeller is, maar voor het lezen van inheemse woorden niet. De semantische route waar in theoretische leesmodellen sprake van is, wordt bij de
grotendeels eenvoudige en regelmatige inheemse woorden kennelijk niet meer gebruikt in de brugklasleeftijd, maar bij de Engelse leenwoorden wel. Dat wijst mogelijk op een iets andere - meer parallelle - manier van verwerken bij het lezen van
Engelse leenwoorden.
Het op sublexicaal niveau kunnen omzetten van letters naar klanken, ook wel fonologisch decoderen genoemd, is de basis van het technisch lezen. Deze vaardigheid, die
onderzocht wordt door leerlingen pseudowoorden te laten lezen (De Klepel) verklaart
de grootste hoeveelheid variantie bij het technisch lezen van beide soorten woorden.
Een regressieanalyse van dat fonologisch decoderen maakt vervolgens duidelijk dat
voor deze vaardigheid twee aspecten bepalend zijn die te maken hebben met de fonologische competentie. Ten eerste het fonologisch bewustzijn, zoals gemeten met de
test Woordomkering en ten tweede benoemsnelheid. De voorspellende waarde van
deze metingen wordt in de regressieanalyses van EMT en Leenwoordentest grotendeels afgevangen door het fonologisch decoderen. Bij deze test verklaren bovendien
de orthografische metingen een belangrijk deel van de variantie. De Klepel is dus
geen zuiver fonologische test. De bijdrage van de orthografische competentie aan het
lezen van regelmatige woorden en Engelse leenwoorden is groter dan uit de regressieanalyses blijkt. Deze getrapte resultaten laten bovendien zien dat fonologische en
orthografische competentie moeilijk van elkaar los te koppelen zijn.
In het Brugklasonderzoek is zoals voorspeld een groep zwakke lezers gesignaleerd
die alleen bij het lezen van leenwoorden uitvalt omdat deze woorden moeilijker zijn.
Eveneens voorspeld is de (kleinere) groep die wel uitvalt bij de inheemse woorden,
maar niet bij de moeilijke Engelse leenwoorden. Deze groep beschikt over meer or96
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thografische kennis van het Engels en Nederlands en ook over een grotere receptieve
Nederlandse en Engelse woordenschat. Overwogen is ook of de betere prestatie van
deze zwakke lezers bij de Engelse leenwoorden te maken kan hebben met spontaan
ontwikkelde alternatieve verwerkingsprocessen (Miller-Guron & Lundberg 2000;
Seymour et al. 2003) die voordeel opleveren bij het lezen van onregelmatige woorden. De enkelvoudig zwakke EMT-lezers hebben immers vergeleken met de
dubbelzwakke groep een hogere score op de orthografische testen, een aanwijzing
voor (relatieve) orthografische sterkte. De vraag is dan echter vervolgens waarom deze leerlingen de meer orthografische aanpak wél gebruiken bij Engelse leenwoorden
en niet bij inheemse Nederlandse woorden. Deze aanpak, waarbij grotere letterunits
(vaak hele woorden) in hun geheel worden omgezet in klankunits, kan immers zowel
bij Engelse als bij Nederlandse woorden worden toegepast.
Een mogelijke verklaring is de volgende. Goede lezers kunnen in het Nederlands snel
decoderen op het fijnmazige niveau (losse letters omzetten in klanken) en dat is daarom hun voorkeurstrategie als ze nieuwe woorden tegenkomen. Bij het lezen van de
onregelmatige Engelse leenwoorden echter is orthografische patroonherkenning,
vooral van hele woorden, vaak efficiënter. Als de lezer zo’n onbekend leenwoord tegenkomt, bijvoorbeeld ‘team’, dan kunnen in het langetermijngeheugen alle
buurwoorden worden geactiveerd (tram, teem, term, teak) en kan - wellicht met bemiddeling van de woordbetekenis (zie hoofdstuk 1) - de juiste uitspraak gekozen
worden. Zwakke lezers met goede orthografische vaardigheden zijn er wellicht al
meer aan gewend om bij het lezen naar grotere units te kijken en de betekenis een
bemiddelende rol te laten spelen. Zij hebben immers juist problemen met het fijnmazige decoderen. Van deze strategie hebben ze voordeel bij het lezen van leenwoorden.
Het effect van de onregelmatigheid van woorden op het hardop lezen kon in dit onderzoek niet worden vastgesteld. De frequenties van de inheemse regelmatige
woorden en de onregelmatige Engelse leenwoorden lopen daarvoor te veel uiteen.
Frequentieverschillen kunnen zeker ook een belangrijke verklaring vormen voor de
gevonden verschillen in leestempo.
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Theorie, resultaten, onderliggende factoren, subgroepen

Geletterdheid is het resultaat van leren lezen en spellen en moet ontwikkeld worden in het onderwijs. Het is een gradueel geheel van representaties en processen,
want leren lezen en schrijven neemt meerdere jaren in beslag. Geletterdheid kan
geëvalueerd worden door de prestaties op het gebied van lezen en spellen te observeren (Morais & Kolinsky, 2005). Vervolgens staat bij andere vakken naast het
schrijven, vooral het verwerken van schriftelijke informatie centraal: ‘leren lezen’
wordt ‘lezen om te leren’. Daarbij gaat het vrijwel altijd om stillezen van woorden
in tekstverband, waarbij toegang krijgen tot de betekenis het belangrijkste doel is.
Deze manier van lezen is ook het belangrijkste aspect van geletterdheid in de
maatschappij (Torgesen, 2005). Het internationale leesonderzoek heeft echter
vooralsnog weinig belangstelling voor stillezen. Katzir, Kim, Wolf, O’Brien,
Kennedy, Lovett en Morris (2006) noemen het stillezen van teksten het meest
verwaarloosde onderwerp in het leesonderzoek. Een multi-dimensionele studie
van lezen veronderstelt dat verschillende vormen van lezen onder de loep genomen worden. Er moet naast woordlezen ook naar tekstlezen worden gekeken, en
naast hardop lezen ook naar stillezen. Bij het onderzoek naar geletterdheid in de
brugklas hebben we daarom naast het hardop lezen van losse woorden (zie hoofdstuk 3) ook het stillezen van zinnen onderzocht. Gedeeltelijk zijn dat
verschillende activiteiten.
Als leerlingen niet in staat zijn om na een bepaalde hoeveelheid instructie losse
woorden efficiënt (snel en zonder veel fouten) hardop te verklanken, dan is dat
van oudsher een belangrijke aanwijzing voor leesproblemen of dyslexie (Van der
Leij, 2003). Een hardop-leestest van losse woorden is dus een simpele manier om
na te gaan of de woordherkenning in orde is. Ook in het Brugklasonderzoek hebben we die taak gebruikt voor het onderscheiden van een groep leerlingen met
leesproblemen (zie hoofdstuk 2: Methode). Maar terwijl toegang krijgen tot de
betekenis het uiteindelijke doel van lezen is, hoeft bij het hardop lezen van afzonderlijke woorden de betekenis van die woorden niet herkend te worden. Het is
mogelijk bestaande woorden te decoderen alsof het niet-bestaande woorden zijn.
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Bij het normaalfunctionele stillezen gaat het echter naast woordherkenning wel
altijd om de betekenis. Zo ook bij de in het Brugklasonderzoek opgenomen stilleestest. Er is bij deze taak dus sprake van twee cognitieve processen: woordherkenning en het toekennen van betekenis (Perfetti, 1985).
Onderliggendefactorenbijstillezen
Bij zowel hardop lezen als stillezen zijn in elk geval twee cognitieve gebieden betrokken: de fonologische en de orthografische competentie. Die bepalen voor een
groot deel de efficiëntie (accuratesse en snelheid) van het leesproces. Breed ondersteund wordt de opvatting dat de fonologische competentie bij hardop lezen
een aanzienlijke rol speelt. Ook benoemsnelheid kan gezien worden als een aspect
van fonologische verwerking, hoewel er discussie is over de precieze aard van
deze activiteit. Het snel kunnen benoemen van letters en cijfers is in elk geval een
belangrijke voorspeller voor leesprestaties, vooral in minder complexe orthografieën als het Duits en het Nederlands (Wimmer, 1993; De Jong & Van der Leij,
2003). Als er problemen zijn met de fonologische verwerking komt ook de opbouw van orthografische kennis in het langetermijngeheugen in gevaar. Het
herhaaldelijk en met aandacht decoderen van woorden is noodzakelijk voor het
opbouwen van orthografische representaties in het langetermijngeheugen. Volgens Share (1995) wordt daarmee een zelfleermechanisme in gang gezet, dat
lezers in staat stelt ook onbekende woorden vlot te verklanken. Door deze leeservaring ontstaan gespecificeerde statistische relaties tussen letters en klanken die
nodig zijn voor vloeiend technisch lezen (Perfetti, 1992). De Jong en Share
(2007) hebben aannemelijk gemaakt dat dit ‘orthografisch leren’ niet alleen
plaatsvindt bij hardop lezen, maar ook bij stillezen. Daarnaast spelen achtergrondfactoren als woordkennis en leeservaring mee (zie hoofdstuk 1 over de theorie
van het lezen en spellen). De bijdrage van deze orthografische competentie aan
het vloeiend lezen neemt toe met de leeftijd en met de hoeveelheid leeservaring
(Badian, 2001).
Er is veel debat over de vraag of voor de orthografische competentie een afzonderlijke rol is weggelegd bij het technisch lezen (o.a. Vellutino, Fletcher,
Snowling & Scanlon, 2004; Badian 2005). Het beantwoorden van deze vraag levert problemen op omdat orthografische vaardigheden niet losgemaakt kunnen
worden van de fonologische verwerking en omdat veel orthografische taken
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slechts het resultaat meten van een orthografisch leerproces, maar niet de orthografische verwerking als zodanig (voor een overzicht, zie Burt, 2006 of Castles &
Nation, 2006). In elk geval is de laatste jaren duidelijk geworden dat fonologische
problemen al dan niet kunnen optreden in combinatie met verschillen in orthografische competentie. Het Phonological Core Variable Orthographic Difference
Model, afgekort PCVOD, verklaart dat wat de orthografische capaciteiten betreft
verschillende profielen kunnen worden aangetroffen bij zwakke lezers. Van der
Leij en Morfidi (2006) en Bekebrede et al., (2007) vonden bewijzen voor deze
theorie. Het is dus aannemelijk dat orthografische patroonherkenning bij het
hardop lezen een rol speelt, maar het is de vraag of dat ook bij stillezen zo is.
De mate waarin cognitieve factoren en achtergrondfactoren de resultaten bepalen,
is onder andere afhankelijk van de aard van de leestaak. De stilleestest die in dit
hoofdstuk centraal staat verschilt op twee punten van de leestesten die in hoofdstuk 3 aan de orde kwamen: het gaat om stillezen in plaats van hardop lezen en
om het lezen van woorden in tekstverband (zinnen) in plaats van het lezen van afzonderlijke woorden.
Stillezenversushardoplezen
Stillezen van tekst gaat sneller dan hardop lezen. In een onderzoek van Barker,
Torgesen & Wagner (1992) lazen kinderen van ongeveer 9 jaar hardop gemiddeld
1,55 woorden per seconde en bij dezelfde soort teksten haalden ze bij stillezen
gemiddeld 1,85 woorden per seconde. Dat is verklaarbaar. Een belangrijk verschil
tussen hardop lezen en stillezen is immers dat bij hardop lezen de uitspraak altijd
belangrijk is: álle letters van álle woorden moeten goed verklankt worden; bij stillezen is dat niet per se nodig. Niet alle woorden hoeven (helemaal) verklankt te
worden om toch de betekenis van een zin te kunnen begrijpen. Een interessante
vraag is echter wel in hoeverre net als bij het hardop lezen, bij het stillezen gebruik wordt gemaakt van de beschikbare klankcode, van de kennis dus die de
lezer heeft van de verbanden tussen letters en klanken. De discussie over de vraag
of voor het begrijpen van woorden altijd fonologische verwerking nodig is startte
al in de 19de eeuw en is nog steeds gaande. De bewijzen spreken elkaar tegen
(Van Orden & Kloos, 2005). Het is wel een belangrijke vraag, want een gebrek
aan fonologische competentie, meestal een ‘fonologisch tekort’ genoemd, wordt
beschouwd als een basiskenmerk van dyslexie (voor een overzicht, zie Vellutino
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et al., 2004). Als bij stillezen deze fonologische capaciteiten minder gebruikt
hoeven worden, is het aannemelijk dat leerlingen met een fonologisch tekort bij
stillezen minder problemen ervaren dan bij hardop lezen.
De zogenaamde ‘subvocalisatiehypothese’ veronderstelt dat stillezen niets anders
is dan ‘in jezelf praten’. Steun voor deze hypothese is gevonden door onderzoek
waarin bewegingen van onderlip en strottenhoofd tijdens het stillezen hoorbaar
werden gemaakt (Hardyck & Petrinovich, 1970). Ook volgens Van Luijn (1992)
is bij het lezen de preparatie van de spraakuitvoer onderdeel van de fonologische
verwerking: het spraakapparaat wordt al ingeschakeld, zonder dat er al iets te horen valt. Fonologische informatie wordt tijdelijk opgeslagen en via een proces van
herhaling omgezet in de fonologische representatie. Deze beschrijving komt overeen met het onderdeel van het werkgeheugen dat wordt aangeduid met de term
‘articulatielus’ (Baddeley, 1986). Er zijn verschillende methoden om dit onderdeel van het fonologische proces te onderdrukken (articulatorische suppressie).
Van Luijn liet bijvoorbeeld in haar onderzoek de leerlingen tijdens het stillezen de
tong tussen de tanden houden en Share (1999) gebruikte bij zijn research de methode van het herhalen van een onzinwoord (dubba-dubba-dubba). In beide
gevallen werd woordherkenning vertraagd als gevolg van de onderdrukking van
de fonologische verwerking. Dat wordt gezien als een aanwijzing dat bij het toegang krijgen tot de betekenis bij stillezen ook fonologische verwerking plaatsvindt.
Toch is stillezen niet hetzelfde als ‘in jezelf praten’, want het herkennen van een
gedrukt woord neemt gemiddeld maar ongeveer 200 msec in beslag, wat minder
is dan de tijd die nodig is om de spraakuitvoer zelfs maar te starten. Maar er gebeurt wel iets in het spraakapparaat: vooral bij wat moeilijker woorden schakelt
een lezer de articulatielus in en gaat het woord voor zichzelf herhalen, waarbij het
spraakapparaat wordt geactiveerd. Bij wat eenvoudiger woorden echter zou dat
niet, of minder vaak gebeuren (Perfetti 1985). De spraakuitvoer, als onderdeel van
de fonologische competentie, wordt bij stillezen dan dus minder gebruikt. Bovendien zou de stillezer voor de woordherkenning vaak voldoende hebben aan de
gereduceerde verklanking die kenmerkend is voor informele taal. In het Engels
zou bij stillezen het woord ‘and’ bijvoorbeeld als /n/ gelezen kunnen worden,
terwijl bij hardop lezen alle drie de letters verklankt moeten worden (Share, sub102
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mitted). Het is ook denkbaar dat een lezer bij stillezen de betekenis van een moeilijk woord begrijpt zonder de precieze uitspraak te kennen (bij Engels
bijvoorbeeld woorden als ‘mortgage’, ‘subpoena’, ‘indictment’, ‘chiaroscuro’ en
namen als ‘Knaresborough’ en ‘Dalziel’). Bovendien ligt voor de hand dat voor
stillezen de toekenning van de juiste klemtoon niet altijd hoeft plaats te vinden: de
Nederlandse woorden ‘catalogus’ en ‘homunculus’ kunnen gelezen en begrepen
worden, zonder dat de lezer weet waar de klemtoon ligt 32 . Alleen wanneer die
klemtoon betekenisonderscheidend is (voorkómen vs. vóórkomen) is kennis van
de klemtoon belangrijk voor het begrip, maar dat is zelden het geval. Door de
meer volledige verklanking die voor hardop lezen nodig is, moet bij deze activiteit dus een groter effect van fonologische capaciteiten worden verwacht dan bij
stillezen, waar die verklanking veel minder volledig mag zijn.
We hebben aangegeven dat orthografische kennis in het langetermijngeheugen
wordt opgebouwd door decoderen: het omzetten van letters in klanken. Wellicht
is daarbij een afzonderlijke rol weggelegd voor de orthografische competentie. Bij
het lezen van pseudowoorden verklaren de vier orthografische metingen van het
Brugklasproject in elk geval een afzonderlijk deel van de variantie. Omdat bij stillezen volledige verklanking niet altijd gebeurt noch nodig is, en lezers ook alleen
via de klank of de vorm bij de betekenis van woorden terecht kunnen komen, veronderstellen we dat het effect van orthografische competentie bij stillezen groter
is dan bij het hardop lezen van losse woorden. Bij stillezen gaat het ook bij de orthografische toegang waarschijnlijk net als bij het gebruik van de fonologie
minder om accuraatheid dan om snelheid: als je maar zóveel visuele kenmerken
herkent dat de betekenis van een woord wordt opgeroepen, dan is dat voldoende.
Dat bij stillezen en hardop lezen gedeeltelijk verschillende cognitieve processen
betrokken zijn, zou ook blijken uit het resultaat van onderzoek naar het benoemen
versus het beoordelen van woordvormen (d.w.z. of het gepresenteerde woord een
bestaand woord is), die beschouwd kunnen worden als vormen van respectievelijk
hardop lezen en stillezen van losse woorden. Volgens Share (submitted) is er onder andere bewijs voor:

32

Overigens mogen fouten in de klemtoontoekenning bij EMT en Klepel niet fout gerekend
worden.
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regelmatigheidseffecten (regelmatige woorden worden sneller herkend dan
onregelmatige) bij hardop lezen, maar niet bij stillezen;
lengte-effecten (bij een lang woord wordt minder snel gereageerd dan bij een
kort woord) eveneens bij hardop lezen, maar niet bij stillezen;
frequentie-effecten daarentegen (bij een hoogfrequent woord wordt sneller
gereageerd dan bij een minder frequent woord) vooral bij stillezen, maar
minder bij hardop lezen.

Echt onregelmatige woorden komen in de stilleestest van het Brugklasproject niet
voor, maar er is wel verschil aangebracht tussen zinnen met langere en kortere
woorden. Langere woorden zijn tevens vaak minder frequent, zo ook in dit geval:
de tien tweelettergrepige woorden die voorkomen in de korte zinnen met korte
woorden, hebben een gemiddelde frequentie van 23881 volgens de Celex database (Burnage, 1992); de 13 meer-dan-tweelettergrepige woorden in de korte zinnen
met langere woorden daarentegen hebben een gemiddelde frequentie van 626.
Volgens bovenstaande opsomming zou bij het stillezen van de langere woorden in
de test een minder groot lengte-effect optreden en juist een groter frequentieeffect. Een belangrijk verschil tussen de EMT en de zinnentest is dus dat het in
het eerste geval gaat om hardop lezen en bij de zinnentest om stillezen, wat gevolgen kan hebben voor het effect van fonologische en orthografische
competentie op de leesactiviteit. Daarnaast speelt bij stillezen de context een belangrijke rol.
Lezenmetenzondercontext
Bij de Een-Minuut-Test moeten bestaande woorden gelezen worden die inhoudelijk niets met elkaar te maken hebben, terwijl het bij de stilleestest gaat om
woorden in zinnen waarin een betekenisvolle uitspraak wordt gedaan. Algemeen
bekend is dat woorden in de context van zinnen sneller herkend worden dan
woorden zonder context. De woordherkenning verloopt immers efficiënter als de
semantiek kan worden ingeschakeld (Calfee & Drum, 1986; Perfetti, 1985;
Adams, 1990; Assink, Lam & Knuijt, 1995). Contextinformatie faciliteert het
herkennen van de betekenis. Woorden in tekst worden (hardop) daardoor ook
sneller gelezen dan afzonderlijke woorden: gemiddeld 1,55 woord per seconde
versus 1,18 woord per seconde (Barker et al., 1992). Of context ook werkelijk
helpt bij het snel herkennen van de woordbetekenis, hangt overigens af van voor104
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spellende waarde van de rest van de zin. De context ‘het is vanavond volle …..’
voorspelt het woord ‘maan’ en zal helpen het woord snel te herkennen, maar de
zin ‘hieronder staat wat handige informatie over de …..’ voorspelt alleen een
naamwoord, maar geeft verder weinig houvast als op de open plek het woord
‘maan’ staat. Ook mag de context (zinsbouw en betekenis) niet te veel afwijken
van wat de lezer verwacht, want dan wordt de woordherkenning juist gehinderd
(Rayner & Pollatsek, 1989).
De laatste jaren is meer aandacht ontstaan voor leessnelheid, naast de accuratesse
van het leesproces. Dit mede onder invloed van de kritiek dat het leesonderzoek
zich te veel richt op lezen in een taal met een uitzonderlijke orthografie, het Engels. Het aanleren van de klanktekenkoppelingen van deze taal neemt veel meer
tijd in beslag dan bij de meeste andere talen (Seymour, Aro & Erskine, 2003). De
toenemende aandacht voor leessnelheid zien we ook terug in definities van dyslexie (Gerssons-Wolfenberger & Ruijssenaars, 1997; Lyon, Shaywitz &
Shaywitz, 2003; Van der Leij et al., 2004). Bij het stillezen van woorden in zinnen speelt accuraatheid zeker een minder grote rol dan bij het hardop lezen van
losse woorden: voor het begrijpen van de betekenis van een zin is het niet nodig
om alle woorden te lezen, laat staan om ze allemaal precies te lezen. Als je van de
belangrijkste woorden maar zóveel kenmerken hebt herkend dat je bij de betekenis ervan terecht kunt komen, dan is dat voldoende. Er is ook een maat: ongeveer
85% van de contentwoorden van een tekst (werkwoorden, zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden) zou tijdens het lezen met de ogen
gefixeerd moeten worden en slechts 35% van de functiewoorden (de, dat, of, te).
Deze laatste worden bij het stillezen vaak overgeslagen (Rayner et al., 2005).
Verschillendeprocessen
Losse woorden worden op een andere manier verwerkt dan woorden in zinnen.
Bij het lezen van afzonderlijke woorden wordt de uitspraak van een woord afgeleid van de orthografische vorm. Dat gebeurt in één geïntegreerd proces, waarin
op basis van statistische regelmatigheden op verschillende niveaus (visuele vorm,
fonologische vorm, betekenis) tegelijkertijd activatie wordt opgebouwd. Dat gebeurt efficiënter als tijdens het lezen van die losse woorden gebruik kan worden
gemaakt van fonologische informatie, en nog efficiënter als ook de semantiek kan
worden ingeschakeld, wat alleen mogelijk is als het bestaande en bekende woor105
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den zijn (Perfetti, 1985; Adams, 1990; Assink, Lam & Knuijt, 1995). Volgens de
connectionistische theorie komt al deze informatie ook tegelijkertijd beschikbaar
(zie hoofdstuk 1).
Dat gaat anders bij het lezen van zinnen. Dan genereert de lezer tijdens het ontcijferen van de afzonderlijke woorden door het syntactisch ontleden van de zin één
voorlopige zinsbetekenis. Als verderop in de zin blijkt dat deze betekenis niet
klopt, moet het proces van ontleden en betekenis toekennen opnieuw beginnen.
Het lezen van zinnen is dus veel meer een serieel proces. In de nog beperkte kennis over het lezen van zinnen tekent zich bovendien het idee af dat er bij het
beschikbaar komen van informatie sprake is van een hiërarchische ordening van
onderaf: eerst is de betekenis van de afzonderlijke woorden beschikbaar (de semantiek), dan vormt de lezer zich een beeld van de voorlopige structuur van de
zin (de syntaxis) en vervolgens van de betekenis van de hele zin, waarin de betekenissen van de afzonderlijke woorden een plaats krijgen (Rayner & Pollatsek,
1989). Voor het lezen van woorden in context is dus semantische, maar ook syntactische kennis van belang. Bij het gevorderd hardop lezen van afzonderlijke
woorden verklaart woordkennis geen variantie (zie hoofdstuk 3).
We hebben hierboven gezien dat bij stillezen net als bij hardop lezen fonologische
verwerking plaatsvindt en dat daarnaast ook orthografische capaciteiten bijdragen
aan een meer directe woordherkenning. Een opmerkelijk resultaat van het onderzoek van Barker et al. (1992) naar onderliggende factoren bij verschillende
leestaken, is dat orthografische competentie veel belangrijker is voor het lezen
van teksten dan voor het lezen van afzonderlijke woorden. Vloeiende toegang tot
de visuele woordvormen faciliteert vooral het lezen van woorden in tekstverband.
Als mogelijke verklaringen voor dit verschijnsel noemen Barker et al. dat orthografisch sterkeren (1) mogelijk meer informatie opnemen uit de parafoveale
gebieden 33 ; (2) wellicht beter zijn in complexe, minder geautomatiseerde verwer33

Dit zijn de gebieden die grenzen aan het gefixeerde woord. Tijdens het lezen maken de
ogen voorwaartse sprongen (saccaden) van 8 à 10 letterposities, die ongeveer 30 msec duren. Tussen deze saccaden is sprake van een relatieve stilstand (fixatie) van 200 à 300
msec, waarbij de ogen op één punt gericht zijn. Ook maken de ogen terugwaartse sprongen, 'regressies' genoemd. Informatie wordt tijdens de fixaties opgenomen. Bewezen is dat
informatie uit de parafoveale gebieden de verwerking van woorden tijdens de fixaties kan
faciliteren (Rayner & Pollatsek, 1989).
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kingstaken; (3) op een analytische manier hebben leren lezen, waarbij de woorden
letter voor letter aan klanken gekoppeld worden (onder andere de Nederlandse
manier van leren lezen dus), waardoor betere orthografische representaties ontwikkeld zijn (ook Frith, 1985).
We hebben in het voorgaande gezien dat fonologische en orthografische competentie verschillen in de voorspellende waarde die ze hebben voor enerzijds hardop
lezen en anderzijds stillezen, maar ook voor enerzijds teksten lezen en anderzijds
afzonderlijke woorden lezen. In Tabel 9 staat een overzicht van het belang van
beide competenties voor de verschillende vormen van lezen.
Tabel 9 Het belang van onderliggende competenties bij leestaken
fonologische competentie
orthografische competentie
hardop lezen
+
+/stillezen
+/+
losse woorden
+
+/teksten
+/+
+/- = minder belangrijk; + = belangrijker

Bij de stilleestest die in dit hoofdstuk centraal staat, gaat het om ‘stillezen’ en
‘teksten’. Vergeleken met de leestesten van hoofdstuk 3, waarbij het gaat om
‘hardop lezen’ en ‘losse woorden’, kunnen we op basis van het voorgaande een
kleinere invloed verwachten van de fonologische competentie en een groter effect
van de orthografische competentie.
Anderefactoren
Een onderliggende factor die ook nog van belang kan zijn voor verschillende
vormen van lezen is de benoemsnelheid, dat wil zeggen de snelheid waarmee
hoogfrequente woorden opgeroepen kunnen worden uit het langetermijngeheugen
en beschikbaar gehouden in het kortetermijngeheugen. Savage (2005) heeft aannemelijk gemaakt dat Rapid Naming Letters en Cijfers goede voorspellers zijn
van het hardop lezen van teksten. Het is echter de vraag of dit effect even groot
zal zijn bij het stillezen van teksten. Rapid Naming wordt immers onder andere
beschouwd als een fonologische taak: het gaat om het opdiepen van fonologische
codes uit het langetermijngeheugen en het beschikbaar houden van een beperkt
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aantal van deze codes in het kortetermijngeheugen. Aangezien bij stillezen het effect van de fonologische verwerking waarschijnlijk minder groot is, zou ook het
effect van Rapid Naming wel eens minder groot kunnen zijn.
Tot slot moet nog een achtergrondfactor genoemd worden die mogelijk een ander
effect heeft: leeservaring lijkt meer invloed te hebben op tekstlezen dan op losse
woorden lezen. In het onderzoek van Barker et al. (1992) voorspelde een titelherkenningstest ongeveer twee keer zoveel variantie bij het lezen van teksten (zowel
hardop gelezen als stil), als bij het hardop lezen van afzonderlijke woorden. De
vraag is of dit grotere effect zich ook zal voordoen bij de stilleestest waar het hier
om gaat.
Dat hardop lezen van losse woorden niet hetzelfde is als stillezen van teksten,
blijkt ook uit profielen die we aantreffen in de onderwijspraktijk. Hoewel er natuurlijk een verband is tussen het hardop lezen van woorden en het stillezen van
teksten, zien we ook dat sommige leerlingen relatief beter zijn dan hun leeftijdgenoten in stillezen, terwijl andere leerlingen relatief beter presteren in hardop
lezen. En natuurlijk is er ook een groep die zwak is in beide taalactiviteiten.

4.1 Onderzoeksvragen,operationaliseringenhypotheses
1

2
3

4
5

Wat is aan het begin van de brugklas het beheersingsniveau van stillezen,
gemiddeld en uitgesplitst naar opleidingsniveau, geslacht en taalachtergrond?
Wat is het effect van woordlengte en zinslengte op de stilleessnelheid?
In welke mate wordt het beheersingsniveau van stillezen in de brugklas
voorspeld door opleidingsniveau, ervaringsfactoren en cognitieve factoren
en welke verschillen zijn er met technisch lezen?
Wat is de samenhang tussen zwak technisch lezen en zwak stillezen?
Maakt de orthografische kennis van zwakke lezers verschil voor de stilleessnelheid?

Voor het meten van de stilleessnelheid is een interactieve computertest ontworpen. Deze bestaat uit 24 zinnen die allemaal een complete bewering bevatten
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(items, zie p. 326). De zinnen moeten zo snel mogelijk stil gelezen worden. Om te
bevorderen dat dat ook gebeurt, is een beoordelingsopdracht toegevoegd. De testpersonen moeten beoordelen of de eenvoudige bewering die ze gelezen hebben
waar is of niet. De resultaten van 10 leerlingen werden niet meegenomen in het
onderzoek omdat ze in één of meer categorieën (zie hieronder) 4 of meer fouten
hadden.
Een veelgebruikte definitie van leessnelheid is: het aantal woorden dat per minuut
gelezen wordt (wpm). De gemiddelde leessnelheid van universitaire studenten is
bij stillezen ongeveer 250 wpm, maar er zijn grote verschillen: sommigen kunnen
die snelheid opvoeren tot 400 wpm, terwijl anderen in deze groep hoog opgeleiden nooit verder komen dan 150 wpm (Perfetti, 1985). Bij het tellen van woorden
per minuut wordt echter geen rekening gehouden met woordlengte. We zijn daarom in dit onderzoek vooral uitgegaan van een andere maat, namelijk het aantal
tekens per seconde (tps) (inclusief spaties), waardoor de woordlengte wel meetelt.
Als norm voor de lengte van ondertitels wordt door de ondertitelingindustrie de
maat aangehouden van 13 à 14 tekens per seconde (http://www.subtitling.net, 1709-2007), een normaalfunctionele maat dus.
Er komen in de stilleestest drie soorten zinnen voor: 8 zinnen van 5-7 woorden
met in elke zin 7-9 lettergrepen (korte zinnen, korte woorden: rubriek A); 8 zinnen van 6-7 woorden met in elke zin 11-13 lettergrepen (korte zinnen met enkele
langere woorden: rubriek B); 8 zinnen van 12-13 woorden met in elke zin 19-20
lettergrepen (lange zinnen, met enkele langere woorden: rubriek C). Bijvoorbeeld:
de dag voor zondag is het maandag (rubriek A); in de rekenlessen leer je fotograferen (rubriek B); als je op vrijdagavond gaat slapen is het de volgende dag
zondag (rubriek C). Voor deze verschillende soorten zinnen zijn de leestijden
apart berekend om na te kunnen gaan of langere woorden of langere zinnen de
leessnelheid vertragen. Het verschil tussen rubriek A en rubriek B betreft dus
vooral de woordlengte. Door B en C te vergelijken zou een eventueel effect van
zinslengte kunnen worden vastgesteld.
Anderemetingen
We hebben in het Brugklasonderzoek een enquête afgenomen over leeservaring.
Voor receptieve woordkennis Nederlands en Engels is de gedigitaliseerde versie
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van de Peabody Picture Vocabulary Test gebruikt. Het fonologisch decoderen is
gemeten met De Klepel, benoemsnelheid met RAN cijfers en de orthografische
competentie met (1) Flitskeuze pseudowoorden, (2) de Visuele Attentie Test, (3)
de Orthografische Keuzetesten Nederlands en Engels (OKN en OKE) en (4) de
reactiesnelheid bij de OKN. Met behulp van de resultaten van een zinsbouwtest,
die alleen in de eerste vervolgmeting bij 300 leerlingen is afgenomen, kan worden
nagegaan of er aanwijzingen zijn dat voor stillezen ook syntactische competentie
belangrijk is. Voor uitgebreide beschrijving van testen en enquêtes, zie Hoofdstuk
2: Methode.
Werkwijze
Van de stilleestest zijn de gemeten resultaten uitgesplitst naar opleidingsniveau,
geslacht en taalachtergrond. Om na te gaan in hoeverre de resultaten afhankelijk
zijn van de klassen waar leerlingen in zaten is een multilevel-analyse uitgevoerd,
omdat denkbaar is dat prestaties van leerlingen (ook) daarmee samenhangen.
Vervolgens is een stapsgewijze hiërarchische lineaire regressieanalyse uitgevoerd,
waarmee werd nagegaan welke achtergrond-factoren en cognitieve factoren van
invloed zijn op de stilleessnelheid. De voorspellende factoren van stillezen werden vergeleken met die van het hardop lezen van afzonderlijke woorden en tot
slot is nagegaan wat de relatie is tussen het al dan niet zwak zijn bij technisch lezen en bij stillezen (Chi-kwadraat-test), in hoeverre de subgroepen zwakke en
niet-zwakke lezers elkaar bij beide vaardigheden overlappen en of geobserveerde
frequenties van de subgroepen afwijken van wat je theoretisch zou verwachten op
basis van afbreekscores en correlatie tussen de variabelen (Chi-kwadraatanalyse). Tot slot zijn de prestaties van zwakke lezers met weinig orthografische
kennis vergeleken met die van zwakke lezers met redelijke tot goede orthografische kennis.
Hypotheses
Omdat bij stillezen een beroep wordt gedaan op leeservaring, woordkennis en
syntactische kennis, verwachten we prestatieverschillen tussen lagere en hogere
opleidingsniveaus en om dezelfde reden ook tussen allochtone en niet-allochtone
leerlingen. Omdat meisjes in Nederland en een aantal andere landen een kleine tot
middelmatige voorsprong op de jongens hebben als het gaat om taal en lezen
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(Van Langen & Driessen, 2006) verwachten we ook bij stillezen dat meisjes beter
presteren dan jongens.
Uit onderzoek van Noorman (1991) blijkt dat de lengte van de fixaties bij het
(stil)lezen correspondeert met de linguïstische kenmerken van de gefixeerde informatie. Woordlengte is daar een van. De langere woorden in de B- en C-zinnen
zijn echter ook minder frequent en daardoor moeilijker voor de lezer. Uit oogbewegingsonderzoek blijkt dat minder frequente woorden langer gefixeerd worden,
vaak meer dan één fixatie nodig hebben en minder vaak bij het lezen worden
overgeslagen. We kunnen dus ook een woordlengte-effect verwachten op basis
van de lagere woordfrequentie van langere woorden. Langere zinnen hoeven in
verhouding niet meer leestijd te vragen. Er zijn bij langere zinnen weliswaar meer
fixaties nodig om de betekenis van de zin te kunnen afleiden, maar er zijn na afloop dan ook meer woorden verwerkt die meetellen voor de leessnelheid. Bovendien kunnen bij langere zinnen vaak meer woorden worden overgeslagen. Er
wordt dus geen effect verwacht van zinslengte.
Wat de onderliggende cognitieve factoren betreft, verwachten we dat ook bij stillezen op de eerste plaats het fonologisch decoderen bepalend zal zijn voor de
resultaten, maar tevens dat - op basis van wat in de inleiding van dit hoofdstuk
geschreven werd - het effect minder groot is dan bij hardop lezen. In tegenstelling
tot wat Savage (2005) heeft gevonden bij het hardop lezen van teksten, denken we
dat het mogelijk is dat RAN-cijfers een kleiner deel van de variantie bepaalt bij
deze stilleestest dan bij het hardop lezen van losse woorden, omdat er niet volledig verklankt hoeft te worden. Daarnaast zal er om diezelfde reden bij het
stillezen waarschijnlijk een grotere rol zijn weggelegd voor de orthografische
competentie. Hoe sneller woorden en woorddelen op basis van visuele vormkenmerken in het langetermijngeheugen teruggevonden worden, hoe minder
fonologische verwerking nodig is. Op basis van de bevindingen van Barker et al.
(1992) verwachten we eveneens een groter effect van leeservaring.
Omdat de basis voor stillezen net als voor het hardop lezen van losse woorden
vooral gevormd wordt door kennis van de grafeem-foneem-koppelingen en representaties van woorden in het langetermijngeheugen, verwachten we dat zwakke
lezers die bij de Een-Minuut-Test (EMT) onder de norm scoren in de meeste ge111
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vallen ook bij stillezen minder goede resultaten halen. Maar omdat stillezen een
minder groot beroep doet op de fonologische competentie zal er waarschijnlijk
ook een groep zijn die wel zwak is in technisch lezen, maar niet in stillezen. Andersom is ook mogelijk, omdat bij stillezen woordkennis, orthografische en
syntactische kennis een grotere rol kunnen spelen dan bij technisch lezen. Tot slot
verwachten we dat de opgebouwde hoeveelheid orthografische kennis verschil zal
maken voor het stillezen van zwakke EMT-lezers.

4.2 Resultatenvanstillezen
De resultaten van de stilleestest zinnen laten zien dat brugklasleerlingen (populatie stilleesonderzoek: N = 679) gemiddeld 186 woorden per minuut lezen, met een
standaarddeviatie van 49, een minimum van 49 en een maximum van 349. Gemiddeld 1,7 zinnen van de 24 werden verkeerd beoordeeld (SD 1,5). We kijken in
de rest van het hoofdstuk vooral naar het aantal tekens per seconde. Brugklasleerlingen lezen gemiddeld 19 tekens per seconde (SD 5, minimum 5, maximum
34) 34 .
Per opleidingsniveau zien we globaal een oplopende lijn, overeenkomstig de prestaties bij de Een-Minuut-Test (EMT). Leerlingen in vmbo-bbl lezen gemiddeld
15,2 tekens per seconde; gymnasiumleerlingen komen aan 23,2. In totaal 82 leerlingen lezen minder dan 13 tekens per seconde. Deze leerlingen zijn dus niet in
staat ondertitels (helemaal) te lezen.
Er is een significant groepseffect van opleidingsniveau35 , maar van de opeenvolgende opleidingsniveaus verschillen bij het stillezen alleen vmbo-kbl van vmbotl, vmbo-tl van havo en vwo van gymnasium 36 . Bij de EMT waren er verschillen
tussen dezelfde opleidingsniveaus. Opvallend is ook dat in het laagste opleidings-

34

De correlatie tussen beide maten is 1.0.

35

F (5,673) = 44,964, p < .01

36

Vmbo-kbl van vmbo-tl: gem. 16 tps (SD 4)/ 18 tps (SD 4), df 673, t -3,151, p <.01, Cohen’s
d 0,5. Vmbo-tl van havo: gem. 16 tps (SD 4)/ 18 tps (SD 4), df 673, t -3,460, p <.01, Cohen’s d 0,4. Vwo van gymnasium: gem. 16 tps (SD 4)/ 18 tps (SD 4), df 673, t -4,284, p
<.01, Cohen’s d 0,6.
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niveau een derde van de leerlingen zwak is in stillezen, terwijl dat percentage in
de twee hoogste niveaus slechts 1% is.
Tabel 10 Resultaten Stilleestest
Resultaten (tekens per seconde) bij het stillezen van zinnen, uitgesplitst naar opleidingsniveau.
In de rechter kolom het percentage leerlingen per opleidingsniveau dat minder dan 13 tekens
per seconde (tps) leest.
Opleidingsniveau
n
gem
SD
<13 tps
vmbo-bbl
91
15,2
4,4
33%
vmbo-kbl
100
16,2
4,1
23%
vmbo-tl
144
18,0
4,3
13%
havo
153
19,7
4,0
6%
vwo
89
20,5
4,1
1%
gymnasium
102
23,2
4,8
1%
totaal

679

18,8

5,0

12%

Meisjes (n = 322) zijn bij stillezen net als bij het hardop lezen van losse woorden
sneller dan jongens ( n =357): 19,7 tps (SD 5,0) tegenover 18,0 tps (SD 4,7) 37 . En
in tegenstelling tot de prestaties bij hardop lezen van losse woorden, waar geen
verschil bestaat tussen allochtone en autochtone leerlingen zijn bij stillezen autochtone leerlingen (n = 598) wel sneller dan allochtone leerlingen ( n =81): 19,1
tps (SD 5,0) tegenover 17,2 tps (SD 4,4) 38 .

4.3 Kwalitatieveverschillenbijstillezen
Bij de stilleestest werden drie verschillende soorten zinnen gebruikt: (A) korte
zinnen met korte woorden, (B) korte zinnen met enkele langere woorden en ( C)
lange zinnen met enkele langere woorden 39 (zie ook p. 326).

37
38
39

df 677, t -4,703, p <.01, Cohen’s d 0,4
df 677, t 3,163, p <.01, Cohen’s d 0,4
Betrouwbaarheid A-zinnen Cronbach’s Alpha .80; B-zinnen Cronbach’s Alpha .87; Czinnen Cronbach’s Alpha .89. Correlatie tussen A- en B .80; tussen A- en C .78; tussen Ben C .84.
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Tabel 11 Stilleessnelheid bij drie soorten zinnen
Aantal tekens per seconde en aantal woorden per minuut bij het lezen van drie soorten zinnen.
De cijfers in de twee gearceerde vakken tonen het woordlengte- en frequentie-effect.
tekens per sec
woorden per min
gem
SD
gem
SD
A-korte zinnen korte woorden
14,0
3,5
187
46
B-korte zinnen lange woorden
16,8
4,6
147
40
C-lange zinnen lange woorden
23,6
6,9
216
63

De zinnen van rubriek A en B hebben ongeveer hetzelfde aantal woorden, maar
de B-zinnen bevatten enkele langere woorden. Vergelijking van A- en B-zinnen
zou dus een woordlengte-effect kunnen laten zien. Voor het signaleren van dit effect hebben we niets aan het aantal tekens per seconde, we moeten hiervoor
kijken naar het aantal woorden per minuut. Het gaat immers over een verschijnsel
op woordniveau. Als we dat doen (zie de twee rechter kolommen in Tabel 11) dan
zien we dat bij zinnen met langere woorden minder woorden gelezen worden. Dat
lijkt dus te wijzen op een effect van woordlengte en frequentie.
Het verschil tussen B- en C-zinnen is ook opvallend. Bij beide meetmethodes
(wpm en tps) worden de lange C-zinnen aanzienlijk sneller gelezen dan de korte
B-zinnen. Dat kan te maken hebben met het gegeven dat ook de lange zinnen in
deze test steeds uit één enkelvoudige bewering bestaan, waarvoor alleen meer
woorden zijn gebruikt, zie bijvoorbeeld korte zin 5: ‘de dag voor zondag is het
maandag’ tegenover lange zin 15: ‘als je op vrijdagavond gaat slapen is het de
volgende dag maandag’. De voor de bewering minder relevante woorden kunnen
bij het lezen van een langere zin worden overgeslagen, waarmee kennelijk veel
tijdwinst kan worden geboekt.
Als leerlingen in de drie laagste opleidingsniveaus (vmbo) worden samengenomen en vergeleken met leerlingen in de drie hoogste opleidingsniveaus (havo t/m
gymnasium) dan zien we dat ze bij alle drie de subtesten langzamer lezen 40 .

40

A-zinnen: 13 tps (SD 3) / 15 tps (SD 3), df 677, t -10,264, p < .01, Cohen’s d 0,8. B-zinnen:
15 tps (SD 4) / 19 tps (SD 4), df 677, t -12,031, p < .01, Cohen’s d 0,9. C-zinnen 21 tps (SD
6) / 26 tps (SD 7), df 677, t -11,763, p < .01, Cohen’s d 0,9.
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Tabel 12 Resultaten Stillezen per subtest
Resultaten (tekens per seconde) bij het stillezen van zinnen, uitgesplitst naar opleidingsniveau
en naar subtest.
Opleidingsniveau

n

vmbo-bbl

91

12 (3)

13 (4)

19 (6)

vmbo-kbl

100

12 (3)

14 (4)

20 (6)

vmbo-tl

144

14 (3)

16 (4)

22 (6)

havo

153

15 (3)

18 (4)

25 (6)

vwo

89

15 (3)

18 (4)

26 (6)

gymnasium

102

16 (4)

21 (4)

30 (7)

A

B

C

4.4 Onderliggendefactorenbijstillezen
Om na te gaan in hoeverre de resultaten van de afgenomen testen afhankelijk zijn
van de klassen waar leerlingen in zaten is een multilevel-analyse uitgevoerd. Er
blijkt een kleine intra-klassecorrelatie te bestaan (.02) nadat gecontroleerd is voor
de predictoren van de regressieanalyse. Geen van de parameters verschilt veel van
die van de regressieanalyse. We hebben daarom in wat hier volgt alleen de resultaten van de hiërarchische regressieanalyse weergegeven. Deze analyse werd
uitgevoerd op de getransformeerde stilleesvariabele ‘tekens per seconde’ omdat
deze een betere normale verdeling oplevert. Hetzelfde model werd toegepast als
op de ruwe scores van de Een-Minuut-Test.
Een eerste stap bestaat uit de indicatorvariabelen van de opleidingsniveaus. Als
tweede zijn de ervaringsvariabelen ingevoerd: leeservaring, woordkennis en, omdat we hetzelfde model gebruiken als voor EMT en leenwoorden, ook ‘ervaring
met Engels’. Stap 3 bestaat uit de resultaten van twee aspecten van de fonologische competentie: fonologisch bewustzijn (Woordomkering) en fonologisch
decoderen (De Klepel). Stap 4 is benoemsnelheid (RAN-cijfers). Stap 5 tenslotte
bestaat uit de vier onderdelen van de orthografische competentie: (1) de Visuele
Attentie Test, (2) Flitskeuze Pseudowoorden, (3) de opgetelde resultaten van de
Orthografische Keuzetest Nederlands en de Orthografische Keuzetest Engels, en
(4) de reactiesnelheid zoals gemeten bij de goede antwoorden in Nederlandse test.
In Figuur 11 zijn de resultaten van het totale model weergegeven.
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Tabel 13 Voorspellers van Stilleestest en EMT
Variantie in de resultaten van stillezen en technisch lezen, voorspeld op basis van intercept
/opleidingsniveau, ervaringsfactoren, fonologische competentie, benoemsnelheid en orthografische competentie. De cellen van significante parameters zijn gearceerd.
Stillezen tekens per sec

EMT ruwe score

Stap

Blok

Test

R2ch

β

t

R2ch

β

1

Intercept/

vmbo-kbl

26%

,064

1,775

13%

,015

,518

opleidingsniveau

vmbo-tl

,090

2,214*

-,051

-1,541

havo

,137

3,102**

-,001

-,025

vwo

,124

3,075**

-,048

-1,462

,205

4,429**

,023

,606

,189

5,633**

,095

3,487**

Ervaring met Engels

,018

,625

-,009

-,379

Woordkennis Ned/Eng

,133

4,098**

,043

1,618

gym
2

3

Ervaringsfactoren

Leeservaring

10%

12%

Fonologische

Woordomkering

competentie

Fonologisch decoderen

4

Benoemsnelheid

RAN-cijfers

0%

-,081

-2,501*

5%

-,285

-10,823**

5

Orthografische

Visuele attentie

7%

-,031

-,945

3%

-,059

-2,173**

competentie

Flitskeuze pseudowrd

,014

,334

-,021

-,620

Orth. Keuzetest Ned/Eng

,217

4,885**

,225

-,266

-9,343**

Reactiesnelheid OKN

-,077

-2,730**

,195

4,433*

7%

t

55%
6

Syntactische
competentie

Zinnen beoordelen

1%

42%

-,006

-,257

,454

12,645**

6,160**

-,163

-6,949**

,060

1,395

70%
,136

2,576*

--

* p <.05; ** p < .01

Van de resultaten van de stilleestest verklaart bij de totale groep het opleidingsniveau 26% van de variantie, de ervaringsfactoren nog 10%, de fonologische
competentie 12%, waarna RAN-cijfers geen extra variantie meer kan verklaren,
maar de meetgegevens van de orthografische competentie nog wel een aanvullende 7%.
In tegenstelling tot de EMT dragen bij stillezen de meeste afzonderlijke indicatorvariabelen van opleidingsniveau wel significant bij aan de resultaten.
Voorspeld was dat leeservaring meer effect zou hebben op stillezen en dat is inderdaad het geval. Woordkennis draagt bovendien in dezelfde regressiestap wel
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bij aan de variantie terwijl dat bij de EMT niet zo is en hetzelfde geldt voor de fonologische test Woordomkering. Fonologisch decoderen is zoals verwacht
aanzienlijk minder belangrijk voor stillezen dan voor de EMT. Verwacht was
eveneens een kleinere bijdrage van RAN-cijfers aan stillezen vergeleken met de
EMT, in werkelijkheid verklaart deze test zelfs helemaal geen additionele variantie bij stillezen. De voorspelde grotere bijdrage van orthografische competentie
aan stillezen is inderdaad aanwezig, maar zit voornamelijk in orthografische kennis en de snelheid waarmee die kennis kan worden opgezocht in het
langetermijngeheugen. In Figuur 11 zijn de resultaten van de vijfde stap (het voltooide regressiemodel) grafisch in beeld gebracht als ‘voorspellers’ van de
onderzochte variabelen.
Onderdeel 6 behoeft nog toelichting. De testbatterij van het Brugklasproject bevatte een test die het vermogen meet om te beoordelen of zinnen goed gevormd
zijn. Verondersteld werd dat deze syntactische competentie voor verschillende
vormen van lezen van belang zou kunnen zijn. Deze zinsbouwtest was bij de beginmeting echter helemaal achteraan geprogrammeerd en bij analyse van de
resultaten was aan de werktijden te zien dat een groot aantal leerlingen hem afgeraffeld had. Dezelfde test is daarom in de eerste vervolgmeting opnieuw gemaakt,
maar nu als eerste. In totaal 300 brugklasleerlingen hebben de test toen afgelegd:
de leerlingen van het vervolgonderzoek plus hun klasgenoten. De geteste groep is
dus kleiner en de gegevens zijn daardoor niet helemaal vergelijkbaar met de andere testen. Het resultaat van de analyse (een afzonderlijke bijdrage van 1% aan de
verklaring van de variantie nadat andere factoren verwerkt zijn) is wel een indicatie dat syntactische competentie een rol speelt bij stillezen. Bij technisch lezen
ontbreekt dat effect.
Aan Figuur 11 valt direct op dat het gekozen regressiemodel slechts 55% van de
variantie bij stillezen verklaart, tegenover 70% bij het hardop lezen van afzonderlijke woorden. Kennelijk zijn er bij stillezen nog andere - onbekende componenten die de resultaten bepalen. Dat is ook wat Katzir et al. (2006) opmerken. Omdat de stilleestest in tegenstelling tot de EMT ook een weliswaar
beperkt begripsaspect heeft, zijn we ook nagegaan of de resultaten van de tekstbegriptest die in het Brugklasproject is opgenomen (zie hoofdstuk 5) in de stap
van de ervaringsvariabelen nog extra variantie zou kunnen verklaren. Dat blijkt
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niet het geval. Vervangen we in het regressiemodel De Klepel door de EMT, dus
het lezen van pseudowoorden door het lezen van bestaande woorden, dan verklaart het model een iets groter deel van de variantie (58%) en wordt
vanzelfsprekend door deze test een groter deel van de door orthografische competentie verklaarde variantie afgevangen dan De Klepel doet, zoals is vastgesteld in
hoofdstuk 3. Daar blijft dan 4% additionele variantie voor over.
Figuur 11 Factoren die bijdragen aan stillezen en hardop lezen
Grafische weergave van R2-change in de regressieanalyse van de resultaten van het stillezen
van zinnen en het hardop lezen van afzonderlijke woorden.
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4.5 HetstillezenvanzwakkeEMT-lezers
De correlatie tussen het hardop lezen van losse woorden en het stillezen van zinnen is tamelijk groot (n = 679, r = .63). Het spreidingsdiagram (Figuur 12) laat
ook zien dat zwak technisch lezen bij de EMT vaak samengaat met zwak stillezen, maar ook dat leerlingen soms bij de ene activiteit wel uitvallen en bij de
andere niet - of andersom. De resultaten kunnen in die gevallen aanzienlijk ver118
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schillen. De Chi-kwadraat-test meet wel een relatie tussen het al dan niet zwak
zijn bij EMT en Stilleestest 41 .
Figuur12 Scatterplot van de resultaten van technisch lezen (EMT) en stillezen
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Voor de praktijk van het onderwijs is het belangrijk ongeveer te weten hoe groot
de subgroepen zijn die problemen hebben met een of beide vaardigheden. De
kwadrant in tabel 8 laat deze indeling zien. Bij de EMT presteren 85 leerlingen
(12,5%) van de onderzochte groep onder de officiële norm van de test (landelijk
gemiddelde - 1 SD), bij de Stilleestest zijn dat er 82 (12,1%), wanneer als norm
voor een voldoende leessnelheid wordt aangehouden de snelheid die nodig is om
ondertitels te kunnen volgen (13 à 14 tekens per seconde) 42 . Het gaat bij deze
twee groepen zwakke lezers echter niet altijd om dezelfde personen. Ongeveer de
41
42

Pearson Chi-kwadraat (tweezijdig, exact) = 126,321, df = 1, p <01
Dat komt ongeveer op hetzelfde neer als gemiddeld minus 1 standaarddeviatie, met als
grens 13,9 tps.
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helft van de zwakke EMT-lezers is ook zwak in stillezen; de andere helft dus niet.
Een Chi-kwadraat-analyse geeft aan dat de geobserveerde frequenties van de subgroepen afwijken van wat je theoretisch zou verwachten op basis van
afbreekscores en correlatie tussen de variabelen 43 . In Tabel 14 zijn de marges van
de subgroepgroottes weergegeven.
Tabel 14 Zwak of niet bij technisch lezen en stillezen
Overzicht van aantallen leerlingen die zwak en niet zwak lezen bij EMT en Stilleestest.

niet
zwak
zwak

technisch lezen

stillezen
niet
zwak
zwak
549-554
81-82%

40-45
6-7%

43-48
6-7%

37-42
5-6%

Dat zwakke EMT-lezers over het algemeen aanzienlijk slechter presteren bij stillezen dan niet-zwakke lezers, zien we ook aan de vergelijking van de gemiddelde
scores van de totale test en van elk van de subtests (zie Tabel 15). Aan de effectgroottes (Cohen’s d) is te zien dat het verschil tussen zwakke en niet-zwakke
EMT-lezers het kleinst is bij het stillezen van korte zinnen met korte woorden en
het grootst bij lange zinnen die een aantal langere woorden bevatten (categorie
C).

43

De toetsingsgrootheid komt uit op 4.36, wat significant is op 0.5-niveau.
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Tabel 15 Prestaties bij stillezen van zwakke en niet-zwakke EMT-lezers
Verschillen tussen zwakke en niet-zwakke lezers onderscheiden op basis van de EMT bij korte
zinnen met korte woorden, korte zinnen met langere woorden en lange zinnen met langere
woorden.
EMT
EMT
niet zwak verschil
zwak
(n=597)
(n=82)
Stillezen totaal

13 (3)

20 (5)

df 139,245, t 16,314, p <.01, d 1,6

A korte zinnen/ korte woorden

11 (3)

14 (3)

df 123,212, t 12,319, p <.01, d 1,3

B korte zinnen/ langere woorden

12 (5)

17 (4)

df 129,341, t 14,987, p <.01, d 1,5

C lange zinnen/ langere woorden

16 (4)

25 (7)

df 156,945, t 16,829, p <.01, d 1,6

HetstillezenvansubgroepenzwakkeEMT-lezers
Orthografische kennis kan beschouwd worden als het resultaat van orthografische
verwerking (Burt, 2006). Er zijn verschillen in de orthografische kennis van
zwakke lezers, zoals gemeten met de Orthografische Keuzetesten Nederlands en
Engels. Zwakke EMT-lezers met een geringe orthografische kennis presteren
minder goed dan zwakke lezers die dit probleem niet hebben. Het verschil is cruciaal (zie Tabel 16). Orthografisch sterkere zwakke lezers hebben bij het stillezen
gemiddeld voldoende snelheid om ondertitels te lezen die verschijnen met een
snelheid van 13 tekens per seconde. Hun gemiddelde stilleessnelheid is 15 tekens
per seconde. De andere groep blijft steken op 12 tekens per seconde en haalt de
vereiste snelheid niet. Aan effectgroottes is te zien dat het verschil het grootst is
bij korte zinnen met langere woorden. Dat wijst erop dat langere woorden lastig
zijn voor zwakke EMT-lezers die ook orthografisch zwak zijn. Bij de lange zinnen wordt dit effect kennelijk gedeeltelijk opgeheven door het grotere aantal korte
woorden in deze zinnen. Bij de orthografisch sterkere groep liggen de gemiddelde
resultaten overigens nog wel onder de gemiddelde score van de totale populatie
(19 tps, SD 4,9). Tegelijkertijd bestaat tussen de deelgroepen zwakke EMT-lezers
met verschillen in de orthografische competentie geen verschil in fonologische
competentie zoals gemeten met de test Woordomkering.
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Tabel 16 Subtypen zwakke EMT-lezers bij stillezen
Prestaties en verschillen tussen orthografisch zwakke en niet-zwakke EMT-lezers bij Stilleestest
en subtests. Tussen haakjes de standaarddeviaties.
ORT
ORT
niet zwak
verschil
zwak
(n=39)
(n=46)
Stillezen totaal

12 (3)

15 (3)

df 83, t 3,821, p <.01, d 0,8

A korte zinnen korte woorden

10 (2)

11 (3)

df 83, t 2,937, p <.01, d 0,6

B korte zinnen langere woorden

10 (3)

13 (3)

df 83, t 4,083, p <.01, d 0,9

C lange zinnen langere woorden

15 (4)

17 (4)

df 83, t 2,951, p <.01, d 0,6

4.6 Samenvattingenconclusies
Dit hoofdstuk gaat over het stillezen van woorden in de context van complete
zinnen die een bewering bevatten. Deze vaardigheid is nodig om deel te kunnen
nemen aan het onderwijs en om goed te kunnen functioneren in de maatschappij.
Het stillezen van zinnen is vergeleken met het hardop lezen van losse woorden 44 .
Bij stillezen halen brugklasleerlingen gemiddeld een snelheid van 186 woorden
per minuut en 19 tekens per seconde. Er zijn aanzienlijke verschillen tussen de
opleidingsniveaus: vmbo-bbl-leerlingen komen gemiddeld aan 15 tekens per seconde, iets sneller dan het tempo waarmee ondertitels onder films verschijnen.
Een derde van deze groep haalt dit niveau echter niet en heeft daarmee dusdanige
problemen met vloeiend stillezen dat dit effect zal hebben op het maatschappelijk
functioneren. Gymnasiumleerlingen daarentegen komen aan 23 tekens per seconde en in deze groep scoort slechts één leerling onder de aangenomen norm.
Meisjes zijn net als bij hardop lezen iets sterker dan jongens, wat in overeenstemming is met het gegeven dat zij in Nederland en een aantal andere landen een
kleine tot middelmatige voorsprong op de jongens hebben als het gaat om taal en
lezen (Van Langen & Driessen, 2006). Hoewel allochtone leerlingen bij het hardop lezen van losse woorden niet onderdoen voor autochtone leerlingen, zijn ze bij
44

We hebben in dit hoofdstuk deze verschillende activiteiten vergeleken door hetzelfde regressiemodel te gebruiken. Een zuivere vergelijking van de activiteiten zou moeten gaan
over het verschil tussen het hardop lezen en stillezen van losse woorden enerzijds en het
verschil tussen het hardop lezen en stillezen van zinnen anderzijds.
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stillezen minder snel. Waarschijnlijk heeft dat te maken met de (beperkte) begripsfactor in de stilleestest die bij het stillezen van allochtone leerlingen toch een
rol speelt, en bij hardop lezen niet. Allochtone leerlingen hebben ook een lagere
score bij tekstbegrip en bij woordkennis Nederlands, en bovendien minder leeservaring (zie hoofdstuk 5).
Uit de resultaten van de subtests blijkt dat het stillezen van lange woorden meer
verwerkingstijd kost dan het lezen van korte woorden. Dat heeft ook te maken
met de lagere frequentie van lange woorden. Oogbewegingsonderzoek heeft duidelijk gemaakt dat laagfrequente woorden langer gefixeerd worden, vaak meer
dan één keer gefixeerd worden en minder vaak worden overgeslagen bij het lezen
(Rayner et al., 2005). Hoewel niet verwacht, worden lange zinnen juist sneller gelezen (meer woorden per minuut) dan korte zinnen. De reden daarvoor zoeken we
in de minder grote informatiedichtheid van de lange zinnen van de test. Daardoor
kunnen meer woorden worden overgeslagen. In het dagelijks leven bevatten lange
zinnen echter vaak veel meer informatie dan korte. Het is mogelijk dat deze zinnen niet sneller worden gelezen. Een andere verklaring is dat de zinsbouw in de
testitems eenvoudig is. Ook dat kan in de dagelijkse praktijk anders zijn.
Onderliggendefactoren
Het stillezen van teksten (zinnen) verschilt op twee belangrijke punten van het
hardop lezen van losse woorden: het gaat om stil versus hardop en het gaat om
woorden in context versus losse woorden. Op basis van de theoretische inventarisatie van verschillen tussen het hardop lezen van woorden en het stillezen van
teksten is aannemelijk dat bij stillezen en hardop lezen gedeeltelijk verschillende
cognitieve processen en achtergrondfactoren betrokken zijn. Door hetzelfde regressiemodel toe te passen op de twee manieren van lezen bij dezelfde populatie,
hebben we verschillen kunnen vaststellen in de factoren die samenhangen met de
resultaten van beide testen. Doordat het proces van stillezen minder automatisch
is, zijn opleidingsniveau (vo-type), woordkennis en leeservaring belangrijker voor
het stillezen van zinnen dan voor het lezen van losse woorden. Het opleidingsniveau kan gezien worden als een maat voor onderwijssucces, dat in hoge mate
bepaald wordt door intelligentie en persoonlijkheid van de leerling (Dronkers,
2007). Net als bij hardop lezen zijn daarnaast globaal twee onderliggende cognitieve gebieden bij stillezen betrokken die voor een groot deel de efficiëntie van
123

Lees- en spellingvaardigheden van brugklassers

het leesproces bepalen: de fonologische en de orthografische competentie. Op basis van de theorie kan verklaard worden dat fonologisch decoderen minder
belangrijk is voor stillezen dan voor het hardop lezen bij de EMT en de regressieanalyses laten dat ook zien. Dit gegeven sluit aan bij de bevinding van Stanovich
en Siegel (1994), dat kinderen met een fonologisch tekort met name slecht presteren wanneer woorden uitgesproken moeten worden. RAN-cijfers voorspelt zelfs
na het fonologisch decoderen van pseudowoorden helemaal geen additionele variantie bij stillezen. Opmerkelijk is dat de test Woordomkering, die het
fonologisch bewustzijn meet, bij de Stilleestest wél additoneel bijdraagt aan de
verklaring van de variantie, maar bij de EMT niet. Wellicht spelen bij deze fonologische test intellectuele of geheugencapaciteiten een rol die ook bijdragen aan
het stillezen van zinnen, maar minder aan het geautomatiseerde hardop lezen van
losse woorden.
Orthografische competentie verklaart na achtergrondfactoren en fonologische
competentie ook een wat groter deel van de variantie bij stillezen dan bij hardop
lezen, wellicht omdat fonologische verwerking niet altijd nodig is en niet heel
precies hoeft te gebeuren. Wie niet verklankt, moet zich meer op de visuele
woordvormen richten; andere verbindingen met de betekenis zijn er immers niet
(zie hoofdstuk 1). Dit accentverschil in de onderliggende cognitieve gebieden bij
het lezen kan betekenen dat zwakke lezers met een fonologisch tekort minder
problemen hebben met het stillezen van zinnen dan met hardop lezen van woorden. De aanwezigheid van context in de zinnentest kan er bovendien voor zorgen
dat woorden gemakkelijker worden herkend. Dit gegeven kan compenseren voor
tekorten in de automatisering van het woordlezen.
Nietverklaardevariantie
Hoewel de regressieanalyses van EMT en Stilleestest een aantal overeenkomsten
laten zien is het belangrijkste verschil wel dat het gekozen regressiemodel slechts
55% van de variantie verklaart bij de stilleestest (bij de EMT is dat 70%). Dat is
in overeenstemming met de hoeveelheid verklaarde variantie in het stilleesonderzoek van Katzir et. al (2006) en een aanwijzing dat de onderliggende variabelen
die van invloed zijn op stillezen nog niet volledig in beeld zijn. Hoewel de stilleestest ook een begripsaspect heeft, verklaarde de Tekstbegriptest in de stap van
de achtergrondfactoren geen extra variantie, waarschijnlijk omdat het bij stillezen
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om een eenvoudige en directe manier van beoordelen van zeer korte teksten gaat,
terwijl teksten en taakopdrachten bij de Tekstbegriptest langer en complexer zijn
en een groter beroep doen op hogere-orde-processen (zie hoofdstuk 5).
We hebben bovendien aanwijzingen gevonden dat voor het proces van zinnen lezen syntactische vaardigheden meespelen. Wanneer als zesde stap in de regressie
de zinsbouwtest wordt opgenomen, dan verklaart deze test een beperkte hoeveelheid additionele variantie. Deze test is slechts door 300 leerlingen gemaakt, dus
de populatie is anders. Ook een taakanalyse wijst in deze richting. De lezer moet
een zin immers globaal ontleden: wat is het onderwerp? wat wordt er over dat onderwerp gezegd? Het is goed mogelijk dat kennis van zinsbouw dat globale
ontleden helpt versnellen en daarmee helpt doordringen tot de betekenis van een
zin.
Aspecten die ontbreken aan het verklaringsmodel hebben wellicht te maken me
de morfologische competentie, die beschouwd kan worden als onderdeel van de
orthografische competentie. Een lezer die de bouw van woorden doorziet zou
woorden sneller kunnen herkennen en verwerken. Verder is nader onderzoek gewenst naar het gegeven dat orthografisch sterkeren meer informatie opnemen uit
de parafoveale gebieden en beter zijn in complexe, minder geautomatiseerde verwerkingstaken, zoals Barker et al. (1992) aannemelijk hebben gemaakt. En als
laatste is voor het stillezen waarschijnlijk belangrijk de snelheid waarmee gelezen
informatie verwerkt kan worden. Hoeveel tijd heb je bijvoorbeeld nodig om te
bepalen dat de dag na zondag maandag is? Snelheid van informatieverwerking is
een aspect van intelligentie dat wellicht bij de doorverwijzing naar het voortgezet
onderwijs niet zo’n grote rol speelt, maar in dit geval wel een aparte verklarende
factor zou kunnen zijn.
Subgroepenzwakkelezers
Er bestaat een aanzienlijke correlatie tussen technisch lezen zoals gemeten met de
EMT en stillezen. Toch zijn zwakke hardoplezers niet altijd ook zwak in stillezen,
en andersom. Een ongeveer even grote groep is zwak bij de ene activiteit, maar
niet bij de andere. De orthografische kennis maakt in dit geval een cruciaal verschil: zwakke EMT-lezers met een redelijke orthografische kennis hebben
gemiddeld voldoende snelheid om ondertitels te lezen die verschijnen met een
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snelheid van 13 tekens per seconde; zwakke EMT-lezers die ook orthografisch
zwak zijn, halen die snelheid niet. Tegelijkertijd bestaat tussen orthografisch
zwakke en niet-zwakke EMT-lezers geen verschil in fonologische competentie
zoals gemeten met de test Woordomkering. De subgroepen zijn daarin vergelijkbaar zwak. Dit is een bevestiging van Het Phonological Core Variable
Orthographic Difference Model (PCVOD), dat aangeeft dat bij zwakke lezers wat
de orthografische capaciteiten betreft verschillende profielen kunnen worden aangetroffen (Van der Leij & Morfidi, 2006; Bekebrede et al., 2007).
Belangvoordepraktijk
Stillezen is van groot belang voor de onderwijspraktijk. Het ‘lezen om te leren’ is
immers hoofdzakelijk stillezen. Daarom ligt het voor de hand om in het kader van
de signalering van leesproblemen eerst uit te vinden welke leerlingen problemen
hebben met déze vaardigheid, en pas in tweede instantie uit te zoeken bij wie problemen met stillezen veroorzaakt worden door een fonologisch tekort. Deze
volgorde is ook overeenkomstig het vo-protocol voor de signalering van dyslexie
(Henneman et al., 2004). Op grond van het onderzoek dat in dit hoofdstuk beschreven wordt, kan bovendien voorspeld worden dat eventuele fonologische
problemen minder invloed hebben op stillezen. Ook bij leerlingen met reeds gesignaleerde hardop-leesproblemen zou uitgezocht moeten worden in hoeverre
deze problemen ook het stillezen beperken. Blijkt dat niet het geval dan kan kostbare remediëring wellicht achterwege blijven. En wat dat remediëren betreft: in
plaats van zwakke lezers hardop te laten lezen, zou het wel eens heel wat motiverender kunnen zijn om vooral het stillezen te trainen. Door daarbij wel de nadruk
te leggen op precies lezen, kan gebouwd worden aan orthografische representaties
in het langetermijngeheugen die voor geautomatiseerd lezen en spellen zo belangrijk zijn. Bovendien werk je dan aan een vaardigheid waar het in het onderwijs en
in de maatschappij echt om gaat.
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Theorie, resultaten, onderliggende factoren, subgroepen

Leesvaardigheid is enerzijds het snel en foutloos kunnen ontcijferen van woorden en
anderzijds het kunnen begrijpen van de betekenis en de bedoeling van woorden, zinnen en teksten. In de praktijk van het voortgezet onderwijs zien we leerlingen die nog
moeite hebben met technisch lezen, maar veel vaker leerlingen die problemen hebben
met tekstbegrip. Om na te gaan hoe het staat met het begrijpend lezen van leerlingen
in de brugklas, is in het Brugklasproject ook een tekstbegriptest afgenomen. In dit
hoofdstuk beschrijven we in het eerste gedeelte wat begrijpend lezen is, welke kennis
en vaardigheden ervoor nodig zijn, welke processen er deel van uitmaken, en welke
cognitieve profielen in de brugklas voorkomen bij leerlingen die zwak zijn in begrijpend lezen. Vervolgens worden de resultaten van de afgenomen test beschreven,
wordt gekeken welke factoren deze resultaten voorspellen en welke subgroepen
zwakke lezers we kunnen onderscheiden.
Watisbegrijpendlezen?
Het doel van lezen - op school en in de maatschappij - is het begrijpen van teksten.
We spreken in dit verband van ‘begrijpen’ als de lezer niet alleen details uit de tekst
kan halen, maar ook gegevens met elkaar in verband kan brengen, onderwerp en
hoofdgedachte kan herkennen en de bedoeling die de schrijver met de tekst heeft. Begrijpend lezen is een vaardigheid die nodig is om maatschappelijk goed te kunnen
functioneren. Er is daarbij globaal sprake van twee belangrijke processen: het herkennen van de betekenis van afzonderlijke woorden, en processen die deze losse woorden
verwerken tot boodschappen (Perfetti, Landi & Oakhill, 2005). Begrijpend lezen is
een constructief proces. Alle tekstbegripmodellen erkennen de noodzaak dat lezers
tijdens het lezen conclusies trekken om een samenhang aan te brengen in wat ze lezen
en dat ze een mentale representatie van de tekst opbouwen. Veel van de details die lezers onder ogen krijgen, vergeten ze weer snel, maar als het goed is onthouden ze wel
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de grote lijn. Het proces van begrijpend lezen vereist integratie van een groot aantal
informatiebronnen, van kennis van woordbetekenissen tot kennis van de wereld (Nation, 2005).
Ter illustratie nemen we als uitgangspunt een zin uit de Stilleestest (zie hoofdstuk 4):
de dag na zondag is het maandag. Deze zin bevat een propositie (mededeling, uitspraak) die beschouwd kan worden als een kleine tekst. De lezer moet allereerst de
woorden van de zin herkennen, waarbij in dit geval vooral de inhoudswoorden van
belang zijn: de woorden ‘dag’ en ‘na’ en ‘zondag’ en ‘maandag’ moeten geassocieerd
worden met bekende concepten in zijn langetermijngeheugen. Vervolgens moet hij de
structuur van de zin ontleden om bij de boodschap terecht te komen, dus opmerken
dat ‘de dag na zondag’ één zinsdeel is, dat met behulp van het koppelwerkwoord ‘is’
in verband gebracht wordt met ‘maandag’, waardoor het eerste en het laatste zinsdeel
naar hetzelfde verwijzen. Hij moet deze informatie ook monitoren, dus met behulp
van zijn kennis van de wereld beoordelen of het wel klopt wat hier staat. En dan gaat
het nog maar over één zin.
Stel dat de tekst wat groter is.
De dag na zondag is het maandag. Op die dag breekt de hel los in huize Jaspers. Het
is de week voor Kerstmis. In de winkels liggen overal de prachtigste dingen uitgestald, maar bijstandsmoeder Joke heeft haar zoon Kees duidelijk gemaakt dat hij dit
jaar nergens op hoeft te rekenen.
De lezer van deze korte, eenvoudige tekst moet veel doen om de betekenis te snappen. Op de eerste plaats moet hij de betekenis oproepen van alle concrete en abstracte
woorden en van uitdrukkingen als ‘huize Jaspers’, ‘de hel breekt los’ en ‘ergens op
rekenen’. Hij moet begrijpen dat de zinnen in de tegenwoordige tijd staan, en dat de
laatste zin over de toekomst gaat. Hij moet bovendien kennis hebben van het verschijnsel dat in verhalen vaak vooruitgewezen wordt, zodat hij na het lezen van
‘breekt de hel los’ zich erop kan instellen dat er straks iets belangrijks gaat gebeuren.
Hij moet verder kunnen afleiden dat ‘die dag’ terugverwijst naar ‘maandag’ en niet
naar ‘zondag’. Hij moet door zijn kennis van de wereld weten dat het de gewoonte is
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om met Kerstmis cadeautjes uit te wisselen, en hij moet weten dat een bijstandsmoeder weinig geld heeft. Alleen als aan al deze voorwaarden is voldaan kan hij zich een
goed beeld vormen van de betekenis van de tekst.
Met het voorgaande is geïllustreerd dat begrijpend lezen activering veronderstelt van
vele soorten kennis: over grafeem-foneem-koppelingen, morfologie, orthografie,
woordbetekenissen, zinsbouw, de syntactische functie van woorden, de structurering
van teksten, de pragmatiek, en het onderwerp van de tekst. Een lezer moet bovendien
al deze informatie met elkaar in verband brengen. Voor het tot stand komen van tekstbegrip zijn deze kennis en vaardigheden echter niet voldoende, ook attitude speelt een
rol. Als lezers te weinig gemotiveerd zijn de informatie uit een tekst in zich op te nemen, wordt deze niet begrepen. Daar staat tegenover dat bij een goede motivatie en
een strategische leesaanpak het gebruik van metacognitieve kennis betere resultaten
kan opleveren, waardoor een zekere compensatie kan optreden voor gebrek aan basale kennis. Een lezer met te weinig woordkennis kan bijvoorbeeld door te letten op
titels, illustraties en samenvattingen toch soms de grote lijn van een tekst begrijpen.
Begrijpend lezen is dus een buitengewoon complex gebeuren. De voor deze activiteit
benodigde kennis wordt toegepast in verschillende verwerkingsprocessen, die samenkomen in een model. Er zijn veel modellen van tekstverwerking, maar het is lastig om
te bewijzen hoe het begrijpen van teksten precies in zijn werk gaat. Een invloedrijk
model dat veel verschijnselen verklaart, is het constructie-integratie-model van Van
Dijk en Kintsch, waar in Nederland ook Hacquebord zich op baseert (zie verderop).
In dat model wordt een tekst gezien als een netwerk van verbonden proposities (kleine, betekenisvolle uitspraken over de werkelijkheid) met een hiërarchische samenhang. Teksten hebben zowel een micro- als een macrostructuur. De microstructuur
bestaat uit het netwerk van verbonden proposities die verklaard kunnen worden, het
herkennen van de macrostructuur gebeurt op een hoger verwerkingsniveau: er worden
proposities uit de microstructuur samengevat of weggelaten en er worden conclusies
getrokken en verbanden gelegd (Rayner & Pollatsek, 1989).
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Deelprocessenvanbegrijpendlezen
Bij het toepassen van kennis tijdens het begrijpend lezen is in elk geval sprake van
een aantal deelprocessen, die met elkaar interacteren en min of meer hiërarchisch geordend zijn. De basis is het herkennen van woord en woordbetekenis. De volgende
stap is het begrijpen van de structuur en de betekenis van zinnen en de verbanden tussen de zinnen. Als laatste komt dan het begrijpen van grotere tekstgehelen om een
mentaal beeld te krijgen van de grote lijn van de tekst en het monitoren van het hele
proces (Flores d’Arcais, 1991; Perfetti et al., 2005) 45 . Deelprocessen die bij de bottom-up-benadering onderscheiden kunnen worden zijn semantische analyse, propositionele analyse, geheugenprocessen, integratieprocessen en metacognitieve controleprocessen.
Semantische analyse is het achterhalen van de betekenis van afzonderlijke woorden.
Het is een grotendeels lexicaal proces, maar de opgave voor de lezer is dat de betekenis moet passen in de context, en het kiezen van de juiste betekenis valt dan weer
onder taalbegrip. Voordat het begrijpen kan beginnen, moet de lezer voor het gelezen
woord toegang hebben tot het semantische geheugen, een netwerk dat woordconcepten verbindt met abstracte betekenisunits en met andere woordconcepten. Onder
invloed van de context van het woord neemt de semantische activatie toe of af. Als er
een sterke contextuele aanwijzing is, wordt de activatie voor de juiste betekenis sterker, en die voor andere betekenissen minder sterk. Die andere betekenissen verdwijnen echter niet helemaal; alle bekende betekenissen worden geactiveerd, tenminste
voor korte tijd. De passende betekenis wint en zijn activatie neemt toe. Activatie voor
de verkeerde betekenissen neemt af. In dit proces is de dominante, meer frequente betekenis van een woord eerder beschikbaar dan de minder frequente (Kintsch &
Rawson, 2005).
45

Begrijpend lezen wordt op die manier dus beschouwd als een bottom-up proces, hoewel een
strategische leesaanpak ook gedeeltelijk topdown kan zijn, zoals bij het ‘wederzijds leren’ van
Palincsar & Brown (1984). Bij deze aanpak kijkt de lezer eerst naar titel, illustraties en inleiding
om onderwerp en hoofdgedachte te bepalen, vervolgens naar begin- en eindzinnen van alinea’s
om deelonderwerpen te bepalen en pas daarna komt de betekenis van woorden en zinnen en de
relaties daartussen aan bod.
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Propositionele analyse is het toekennen van betekenis aan een groep woorden die een
propositie, een betekenisvolle uitspraak, vormen. Proposities zijn abstracte, elementaire units, die de betekenis van de zin bepalen. Het centrale element in de propositie
is het predikaat, dat vaak gevormd wordt door een werkwoord waar een of meer ‘argumenten’ bij horen. De woorden ‘jongen’ en ‘lezen’ zijn ieder afzonderlijk geen
propositie, maar de combinatie ‘de jongen leest’ is dat wel. Een tekst wordt gevormd
door een aantal aan elkaar gerelateerde zinnen, bestaande uit proposities, die ook
weer op verschillende manieren met elkaar in verband staan, bijvoorbeeld causaal of
logisch, of door elkaars co-referent te zijn, dat wil zeggen: naar hetzelfde te verwijzen
(Kintsch & Rawson, 2005).
Integratieprocessen maken voortdurend deel uit van het lezen. Het gaat daarbij om het
succesvol combineren van proposities. Een belangrijk integratiemechanisme is dat
van woorden die terugkomen in verschillende proposities: zelfstandige naamwoorden
en voornaamwoorden met antecedenten, en bepaalde lidwoorden. De taal van een
tekst is nooit helemaal expliciet. De lezer moet inferenties maken (conclusies trekken,
gaten opvullen) en op die manier tekstelementen met elkaar verbinden. Soms alleen
op basis van informatie uit de tekst, soms met behulp van zijn kennis van de wereld.
Het laatste is bijvoorbeeld nodig om te kunnen weten dat in zin a ‘hij’ verwijst naar
Martijn, terwijl in zin b ‘hij’ verwijst naar Pieter.
a
Pieter duwt Martijn. Hij valt op de grond.
b
Pieter duwt Martijn. Hij is wel vaker agressief.
Voor het vinden van de essentie van de tekst is ook belangrijk om uit te vinden hoe
grotere onderdelen samenhangen met de onderwerpstructuur. Het vaststellen van onderwerpen of thema’s en van het verband daartussen, is daarbij een belangrijk aspect.
Hoewel iedereen het erover eens is dat kennis van de wereld, opgeslagen in het langetermijngeheugen, nodig is voor tekstbegrip, is niet zo duidelijk hoe die kennis precies
wordt ingeschakeld.
Wie betekenis toekent aan woorden en betekenissen samenvoegt tot proposities, gebruikt naast het langetermijngeheugen ook een verwerkingsmechanisme met een
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beperkte capaciteit: het werkgeheugen. Een lezer kan maar een beperkt aantal proposities beschikbaar houden. Bij het verschijnen van nieuwe proposities kunnen oude
verdwijnen, tenzij men ze snel kan opnemen in het langetermijngeheugen. Dat gebeurt het gemakkelijkst door een coherente set van proposities te construeren, die de
tekst betekenis geeft. Deze constructie kan dan een plaats krijgen in het langetermijngeheugen en opnieuw geraadpleegd worden (Kintsch & Rawson, 2005). Uit het
voorgaande volgt dat tekorten in het lange- of kortetermijngeheugen gevolgen hebben
voor begrijpend lezen. Voor succesvol begrijpend lezen is echter vooral ook een actieve, strategische aanpak nodig, gericht op het opbouwen van een volledig beeld van
de tekst.
Problemenmetbegrijpendlezen
Vaardigheid in begrijpend lezen maakt deel uit van functionele geletterdheid, dat wil
zeggen: het in staat zijn om taken op het gebied van lezen en spellen uit te voeren die
voor deelname aan de maatschappij minimaal vereist zijn (Reitsma, 1995). Gezien de
complexiteit van begrijpend lezen is het niet verwonderlijk dat veel mensen er moeite
mee hebben. We zien in de maatschappij dat ondanks al het geld dat geïnvesteerd
wordt in het leren lezen en schrijven, grote groepen individuen niet in staat zijn te begrijpen wat ze lezen; ze worden om die reden ‘functioneel analfabeet’ genoemd. Een
op de tien volwassenen in Nederland en een op de zeven in Vlaanderen functioneert
op dat niveau. Deze laaggeletterden hebben vaker dan gemiddeld ongeschoold of
slecht betaald werk, ze zijn vaker werkloos, hebben minder perspectieven en zijn
meer afhankelijk van anderen (Bohnenn et al., 2004).
Uit de periodieke peiling van het onderwijsniveau (PPON, 2002) blijkt dat halverwege de basisschool slechts ongeveer 25% van de leerlingen bij begrijpend lezen de
standaard ‘voldoende’ haalt en aan het eind van de basisschool ongeveer 50%. Het
beoogde percentage is 70%. Het recent uitgebrachte PISA-onderzoek (Programme for
International Student Assessment: OECD, 2006) geeft aan dat prestaties bij tekstbegrip in Nederland beter zijn dan in bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland en Engeland.
Nederland staat op de elfde plaats, achter landen als Korea, Finland en Canada. Het
baart vooral zorgen dat de leesvaardigheid van 15-jarigen over de periode 2000-2003
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minder is geworden en dat er een toename is van het aantal leerlingen op of onder het
laagste niveau 46 .
De oorzaken van functionele laaggeletterdheid kunnen zeer uiteenlopend zijn. Volgens de simpele visie op begrijpend lezen zijn voor deze activiteit twee soorten
vaardigheden nodig: decoderen en begrijpen. Beide zijn noodzakelijk, maar elk afzonderlijk zijn ze niet voldoende. Kinderen met tekstbegripproblemen hebben dus
tekorten in decoderen, in taalbegrip, of in beide (Nation, 2005). Perfetti (1985) geeft
in zijn verbale efficiëntiehypothese aan dat als decoderen traag is, er te weinig aandacht kan zijn voor de inhoud van de tekst. Vloeiend lezen garandeert niet het beter
begrijpen van tekst, maar geeft tijd om na te denken en om het tekstbegrip te monitoren. De inspectie van het onderwijs rapporteerde in 2006 dat een kwart van de
leerlingen het basisonderwijs verlaat met een vaardigheid in technisch lezen die niet
uitsteekt boven die van groep 6 (Inspectie van het onderwijs, 2006); we komen in het
Brugklasonderzoek op een wat lager percentage uit: 18% (zie hoofdstuk 3). Als vloeiend technisch lezen een voorwaarde is voor goed begrijpend lezen, zou ook het
tekstbegrip gehinderd kunnen worden door deze tekorten in technisch lezen.
Er zijn echter ook onderzoeken die in een andere richting wijzen. Volgens Nation en
Snowling (1998, 1999) blijkt dat kinderen met zwak tekstbegrip soms net zo snel
kunnen lezen als kinderen met goed tekstbegrip, maar dat deze groep wel een minderheid is. En Aarnoutse, Van Leeuwe, Van Voeten & Oud (2001) rapporteren een
toenemende correlatie tussen begrijpend lezen en woordkennis in de groepen 5 t/m 8,
en een lage en afnemende correlatie tussen begrijpend en technisch lezen. In het begin
van de leesontwikkeling is de correlatie tussen technisch lezen (decoderen) en tekstbegrip nog sterk, later wordt die samenhang minder sterk. Als tekstbegrip gedefinieerd wordt in termen van leesprestaties op het niveau van woordgroep, zin en paragraaf, dan ligt deze ontwikkeling voor de hand. Nadat immers de automatisering van
46

Er is overigens kritiek op het Pisa-onderzoek omdat het o.a. is opgesteld door het Cito, waardoor Nederland in het voordeel zou zijn. Bovendien hebben Nederlandse scholen op vrijwillige
basis meegedaan, waardoor waarschijnlijk alleen de beter presterende scholen zich aangemeld
hebben (Prof. Borghans in De Volkskrant van 18-02-2008).
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de woordherkenning zich ontwikkeld heeft in de groepen 4 en 5, blijft het begrijpend
lezen zich doorontwikkelen, waarbij de correlatie tussen beide activiteiten afneemt.
Boland (1991) vond dat de correlatie tussen technisch en begrijpend lezen aan het
eind van groep 4 nog redelijk groot is, maar aan het eind van groep 5 nagenoeg, en in
groep 8 helemaal verdwenen is. De samenhang tussen decoderen en begrijpend lezen
is dus afhankelijk van het aantal jaren leeservaring. Leerlingen in de brugklas met een
aanzienlijke achterstand bij technisch lezen, hebben het technisch lezen wellicht toch
nog voldoende geautomatiseerd om zich bij begrijpend lezen te kunnen redden.
Tekstbegrip hangt altijd sterk samen met luisterbegrip en beide vaardigheden beïnvloeden elkaar. Het belangrijkste verschil tussen begrijpend lezen en luisteren is het
medium, bij tekstbegrip het gedrukte woord. Prestatieverschillen tussen lees- en luisterbegrip worden daarom vooral bepaald door de kwaliteit van het technisch lezen.
Zoals hierboven is aangegeven zou het begrijpen van de tekst worden gehinderd als
het technisch lezen niet geautomatiseerd is en er dus te weinig aandacht kan zijn voor
de inhoud. Zwak taalbegrip is een algemeen probleem, met gevolgen voor zowel lezen als luisteren (Perfetti et al., 2005).
De oorzaken van tekstbegripproblemen moeten gezocht worden in inadequate taalverwerking die te maken heeft met lexicale processen of geheugenprocessen (centrale
elementen in de lexicale efficiëntiehypothese van Perfetti, 1985), gebrek aan kennis,
of een combinatie daarvan. Naast de tekorten in verschillende soorten kennis en problemen met verwerkingsprocessen, kunnen ook andere eigenschappen en achtergronden van de lezer een rol spelen, zoals intelligentie, motivatie, concentratie, bepaalde
cognitieve eigenschappen of tekorten, en werkgeheugen. Uit oogbewegingsonderzoek
is bekend dat tekstbegrip kan ontstaan als de lezer zijn ogen op voldoende woorden
fixeert. Alleen tijdens fixaties wordt informatie uit de tekst opgenomen. Tijdens het
lezen worden ook woorden en woorddelen overgeslagen, dat is normaal. Maar voor
goed tekstbegrip is het nodig dat tenminste 85% van de inhoudswoorden en 35% van
de functiewoorden adequaat verwerkt worden (Rayner et al., 2005). Leerlingen die
slordig en oppervlakkig lezen, en tijdens het lezen te veel woorden overslaan, zullen
de betekenis van de tekst dus niet helemaal begrijpen.
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We hebben hiervoor gezien dat, hoewel het op redelijk niveau technisch kunnen lezen
een voorwaarde is voor begrijpend lezen, zwak tekstbegrip niet altijd samengaat met
zwak technisch lezen. Nation (2005) is nagegaan in hoeverre er volgens de huidige
stand van onderzoek wel een specifiek tekstbegripprobleem bestaat en wat de oorzaken daar dan eventueel van zijn. Zij vond bij kinderen met zwak tekstbegrip geen
fonologisch tekort, maar wel zwakke semantische vaardigheden. Vooral het niet (snel
genoeg) beschikbaar hebben van woordbetekenissen vormt een probleem. Volgens
Perfetti et al. (2005) is woordkennis een enigszins verwaarloosd aspect van tekstbegrip. Een lezer die niet alle woordbetekenissen kent, moet die vaker afleiden uit de
context en daar is een goed ontwikkeld kortetermijngeheugen voor nodig. Een schatting is dat een lezer ongeveer 90% van de woorden moet kennen om een tekst
gemakkelijk te kunnen begrijpen. Duidelijk is dat hoe meer iemand leest, hoe meer
woorden hij kent. In welke richting de causaliteit gaat is lastig te bepalen, maar er
lijkt sprake van wederkerigheid. Eenzelfde wederzijdse relatie bestaat tussen zwak
taalbegrip en zwak verbaal geheugen. Ook hier is niet duidelijk of het eerste het gevolg is van het tweede, of andersom.
Er kunnen ook tekorten zijn in de hogere-orde-processen. Het is bijvoorbeeld duidelijk dat een tekort aan syntactische kennis, die nodig is voor het integreren van
woordbetekenissen, een potentiële oorzaak van taalbegripproblemen kan zijn (Nation
& Snowling, 1998). Ook processen die te maken hebben met het leggen van verbanden in de tekst en het vormen van een mentaal tekstmodel kunnen tekortschieten.
Zwak taalbegrip gaat wat dit betreft vooral samen met problemen met het maken van
inferenties, bijvoorbeeld het afleiden van woordbetekenissen uit de tekst, of het oplossen van verwijzingen. Door Cain, Oakhill, Barnes en Bryant (2001) is vastgesteld
dat dit tekort niet te maken heeft met gebrek aan voorkennis. Ook de metacognitieve
controleprocessen kunnen tekortschieten bij zwak tekstbegrip, de strategieën dus die
ervoor zorgen dat de lezer betrokken is bij de tekst en de juiste aanpak gebruikt om de
inhoud ervan te doorgronden. Dit tekortschieten blijkt uit het gegeven dat zwakke lezers onlogische informatie en inconsistenties minder goed opmerken (Yuill &
Oakhill, 1991).
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Aarnoutse en Verhoeven (2003) geven aan dat volgens verschillende studies op het
gebied van begrijpend lezen (o.a. van The National Reading Panel, 2000 en RAND
Reading Study Group 2002) de volgende strategieën essentieel zijn voor een goed
verlopend leesproces:
− het bepalen van een leesdoel;
− het activeren en gebruiken van eigen kennis over het onderwerp van een tekst;
− het leggen van verbanden tussen relaties, woorden, zinnen en alinea’s;
− het maken van voorspellingen;
− het opsporen van aard en structuur van verschillende teksten;
− het vinden van thema en hoofdgedachte (samenvatten);
− het zelf stellen en beantwoorden van vragen;
− het plannen, sturen, bewaken en corrigeren van teksten.
Volgens de hypothese van de cognitieve inactiviteit (Torgesen, 1977) vertonen leerlingen met leesproblemen vaak een relatief zwakke spontane toepassing van
strategische vaardigheden en van controleprocessen die daaraan ten grondslag liggen.
Tekorten in de strategische aanpak van begrijpend lezen vinden hun oorsprong echter
niet alleen in tekorten bij de leerling zelf, maar ook in het vrijwel ontbreken van instructie op dit gebied in het onderwijs. Volgens Aarnoutse (1992) wordt nog niet 1%
van de tijd in de klas besteed aan instructie voor begrijpend lezen. De meeste klassikale tijd besteden leraren aan het beoordelen van de antwoorden van leerlingen. Ook
in de schoolboeken staat weinig instructie. Leraren gaan er kennelijk van uit dat leerlingen begrijpend leren lezen door veel teksten te lezen en veel vragen te
beantwoorden: trial-and-error dus, waarbij de feedback doorgaans veel later komt of erger nog - geheel ontbreekt. Een weinig efficiënte manier van leren.
Bij zwak tekstbegrip kan sprake zijn van verwerkingsproblemen of kennistekorten.
Maar vaak is er een samenhang: uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat kinderen die
slecht zijn in het maken van inferenties, ook een kleinere woordenschat hebben. Volgens Perfetti (1996) is het moeilijk, en misschien ook niet belangrijk om onderscheid
te maken tussen kennis en verwerking bij tekstbegripproblemen. Problemen op het
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ene vlak veroorzaken namelijk meestal vanzelf ook problemen op het andere vlak.
Doorslaggevend lijkt vooral de hoeveelheid leeservaring. Het verband tussen geletterdheid thuis en de vroege leesontwikkeling is in veel studies onderzocht (o.a. Bus,
IJzendoorn & Pellegrini 1995, Rashid, Morris & Sevcik 2005). De Jong en Leseman
(2001) hebben niet alleen naar de vroege, maar ook naar de wat latere leesontwikkeling gekeken, als decoderen inmiddels wordt gebruikt voor begrijpend lezen. Zij
vonden dat na drie jaar leesontwikkeling (eind groep 5 basisschool) het effect van de
geletterdheid thuis op het technisch lezen verdwenen is, terwijl het effect ervan op
begrijpend lezen blijft bestaan. Stanovich (1986) geeft met een bijbelse verwijzing
aan dat op die manier een ‘Mattheüs-effect’ ontstaat: de (woord)rijken worden rijker,
en de armen armer. Dat heeft gevolgen voor het tekstbegrip: zwakke lezers kennen
minder woorden, waardoor het begrijpend lezen moeizamer gaat, ze leren daardoor
minder goed begrijpend lezen en raken steeds verder achterop.
Nederlandsonderzoeknaarbegrijpendlezen
In Nederland is onder andere door Hilde Hacquebord onderzoek gedaan naar tekstbegrip in de brugklas. Zij beschreef prestaties bij begrijpend lezen van autochtone en
allochtone leerlingen (Hacquebord, 1994) en ontwikkelde op basis daarvan een tekstbegriptest voor het vaststellen van problemen met begrijpend lezen (Hacquebord,
1999). Zij onderscheidt op basis van de leestheorie van Van Dijk & Kintsch (1983)
tekstvragen op drie niveaus: het microniveau, dat gaat over de betekenis van woorden
en woordgroepen; het mesoniveau dat gaat over de relaties tussen zinnen en de structuur van paragrafen en het macroniveau dat gaat over de grote lijn van de tekst, dat
wil zeggen: onderwerp en hoofdgedachte, tekstfunctie en bedoeling van de schrijver.
Op basis van deze indeling en met behulp van subtests signaleert ze vervolgens drie
typen zwakke lezers: compenserende lezers, die problemen met de microverwerking
van de taal (de woorden) compenseren door meer naar de grote lijn van de tekst te
kijken; schoolse lezers, die geen problemen hebben met de microverwerking, maar
juist wel met vragen over de grote lijn van de tekst; en probleemlezers, die problemen
hebben met zowel micro- als macroverwerking. In het laatste geval is dus geen sprake
van compensatie. De indeling in subtypen lezers kan richting geven aan remediëring.
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Ook in ander Nederlands onderzoek wordt over het algemeen erkend dat woordkennis
belangrijk is voor begrijpend lezen. Voor Van der Leij (2003) vormt deze kennis het
scharnier tussen decodeerprocessen en de begripsstrategieën die nodig zijn voor begrijpend lezen. Hacquebord et al. (2004) geven in het rapport 'Voortgezet Taalvaardig' aan dat 20% van de 3000 door hen onderzochte leerlingen onvoldoende in staat is
de teksten die op school worden aangeboden met begrip te lezen. En eveneens een
substantieel deel van de leerlingen - zo'n 14% - kampt met onvoldoende woordkennis.
In alle schooltypen worden echter aanzienlijke groepen leerlingen aangetroffen die
zwak zijn in tekstbegrip, maar niet in woordkennis, én andersom.
Autochtone en allochtone leerlingen verschillen niet in decodeervaardigheid, dat is
ook in het Brugklasonderzoek bevestigd (hoofdstuk 3). Bij begrijpend lezen echter
hebben allochtone leerlingen reeds in een vroeg stadium een achterstand die veelal
ook niet meer wordt weggewerkt (Sijtstra, 1992; Zwarts 1990). Een van de oorzaken
is de beperkte woordkennis. Allochtone leerlingen hebben aan het eind van de basisschool minder woordkennis dan autochtone leerlingen. Bij mediterrane allochtonen is
deze achterstand twee tot drie jaar, de achterstand van Surinaamse en Antilliaanse
leerlingen is een half jaar tot een jaar kleiner (Verhoeven & Vermeer, 2001).
Samenvattend kan gezegd worden dat kinderen met tekstbegripproblemen een heterogene groep vormen. Ernstige decodeerproblemen kunnen leiden tot zwak tekstbegrip,
maar er zijn ook kinderen met alleen een taalbegripprobleem. Zij hebben andere vormen van taalzwakte en kunnen tekorten hebben in zowel de lagere verwerkingsniveaus (woordkennis) als in de hogere niveaus (inferenties maken, figuurlijke taal
begrijpen, etc.). Als kinderen veel tijd nodig hebben voor begrijpend lezen kan dat te
maken hebben met zwak decoderen, maar ook andere problemen kunnen tijdconsumerend zijn.

138

Begrijpend lezen

5.1 Onderzoeksvragen,operationaliseringenhypotheses
1

2
3
4
5

Wat is aan het begin van de brugklas het beheersingsniveau van begrijpend lezen, gemiddeld en uitgesplitst naar opleidingsniveau, geslacht en taalachtergrond?
In welke mate wordt begrijpend lezen in de brugklas voorspeld door opleidingsniveau, ervaringsfactoren en cognitieve factoren?
Welke subgroepen zijn te onderscheiden in de groep die problemen heeft met
begrijpend lezen?
Wat is de samenhang tussen zwak technisch lezen en zwak begrijpend lezen?
Maakt de orthografische kennis van zwakke EMT-lezers verschil voor hun prestaties bij begrijpend lezen?

De test die bij het brugklasproject is gebruikt (zie hoofdstuk 2), vertoont veel parallellen met de tests die Hacquebord ontwierp (Hacquebord & Andringa, 2000), maar is
korter vanwege de beschikbare tijd, en niet adaptief omdat resultaten van verschillende groepen leerlingen exact vergelijkbaar moesten zijn. Het doel van de test is na te
gaan welke leerlingen zwak zijn in begrijpend lezen en tot welk subtype zwakke lezers zij eventueel behoren. In overeenstemming met Hacquebord & Andringa (2000)
bevat de test vragen op micro-, meso- en macroniveau, die drie subtests vormen. Deze
subtests meten globaal welke aanpak van leerlingen het meest succesvol is. Omdat de
gekozen test voor leerlingen in de hogere opleidingsniveaus wat te eenvoudig is, zijn
bij de resultaten plafondeffecten te verwachten. Naast het aantal goed beantwoorde
vragen is ook de werktijd gemeten. Het is immers mogelijk dat leerlingen de test goed
maken, maar er extreem veel tijd voor nodig hebben. De verbale efficiëntie is in dat
geval niet optimaal, waarschijnlijk als gevolg van verwerkingsproblemen.
Anderemetingen
Er is een enquête afgenomen over leeservaring. Voor receptieve woordkennis Nederlands en Engels is de gedigitaliseerde versie van de Peabody Picture Vocabulary Test
gebruikt. Het fonologisch decoderen is gemeten met De Klepel, benoemsnelheid met
RAN cijfers en de orthografische competentie met (1) Flitskeuze pseudowoorden, (2)
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de Visuele Attentie Test, (3) de Orthografische Keuzetesten Nederlands en Engels
(OKN en OKE) en (4) de reactiesnelheid bij de OKN. Met behulp van de resultaten
van een zinsbouwtest, die alleen in de eerste vervolgmeting bij 300 leerlingen is afgenomen, kan worden nagegaan of er aanwijzingen zijn dat voor begrijpend lezen ook
syntactische competentie belangrijk is. Voor een uitgebreide beschrijving van testen
en enquêtes zie Hoofdstuk 2: Methode.
Werkwijze
Om te onderzoeken in hoeverre resultaten van de tekstbegriptest afhankelijk waren
van de klassen waar leerlingen in zaten is een multilevel-analyse uitgevoerd. In dit
geval was inderdaad sprake van een intra-klassecorrelatie. Niet alleen de onderlinge
verschillen tussen leerlingen, maar ook de klas waarin ze zaten was bepalend voor de
prestaties bij tekstbegrip. Er kon daarom geen regressieanalyse worden uitgevoerd.
We hebben wel een reeks afzonderlijke mixed-models-analyses uitgevoerd, met ‘klas’
als subject om zicht te krijgen op het effect van afzonderlijke achtergrondvariabelen
en cognitieve variabelen op begrijpend lezen, nadat gecontroleerd is voor de factor
‘klas’. Om toch iets te kunnen zeggen over de R2-change van de afzonderlijke factoren in het totale model, is daarnaast ook een multilevel-model geschat met een
random intercept voor ‘klas’, waardoor op dit punt een vergelijking met andere vaardigheden mogelijk wordt. Omdat we zicht wilden krijgen op de profielen die bij
begrijpend lezen in de praktijk vaak te onderscheiden zijn, werden bovendien de resultaten van de drie subtests tegen elkaar afgezet, en is gekeken naar de prestaties van
zwakke en niet-zwakke technische lezers. Ook is gekeken naar het belang van ‘werktijd’ bij deze zwakke EMT-lezers.
Hypotheses
Omdat voor de hogere-orde-processen die een rol spelen bij begrijpend lezen een beroep wordt gedaan op intelligentie, die samenhangt met schoolsucces, verwachten we
grotere verschillen tussen de prestaties per opleidingsniveau dan bijvoorbeeld bij
technisch lezen. We verwachten bovendien dat meisjes beter zullen zijn in begrijpend
lezen dan jongens, omdat zij vaker bij Nederlands beter presteren, onder andere ook
bij technisch lezen en stillezen in het Brugklasproject. Allochtone leerlingen zullen
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bij begrijpend lezen slechter presteren dan autochtone leerlingen omdat vanuit de theorie en eerder onderzoek bekend is dat woordkennis een belangrijke rol speelt bij
tekstbegrip en omdat ook bekend is dat deze groep leerlingen vaak een kleinere
woordenschat heeft.
De resultaten van begrijpend lezen zullen vergeleken bij die van technisch lezen voor
een veel groter deel te voorspellen zijn op basis van achtergrondfactoren. Naast opleidingsniveau met name woordkennis en leeservaring. Bovendien is op basis van de
theorie te verwachten dat, overeenkomstig de resultaten van stillezen (hoofdstuk 4) de
invloed van fonologische competentie op begrijpend lezen veel kleiner zal zijn dan bij
technisch lezen, en overeenkomstig de resultaten van stillezen die van de orthografische competentie wat groter. Zwakke lezers met voldoende orthografische kennis
zullen daarom ook beter presteren bij begrijpend lezen dan zwakke lezers die dit
voordeel niet hebben. Omdat technisch lezen geen belangrijke bepalende factor zal
zijn, is bij begrijpend lezen zowel uitval te verwachten bij het deel van de leerlingen
dat zwak is in technisch lezen als bij de groep die wel vloeiend leest. Wel zal waarschijnlijk door een verschil in werktijd gemeten kunnen worden bij zwakke en nietzwakke lezers omdat zwakke lezers meestal langzamer lezen. Met behulp van de resultaten van de subtests verwachten we dat overeenkomstig de resultaten van
Hacquebord et al. (2004) bij leerlingen die zwak zijn in begrijpend lezen drie subgroepen te onderscheiden zijn: schoolse lezers, compenserende lezers en
probleemlezers. Een andere subtypenindeling kan mogelijk gemaakt worden op basis
van het uitvallen bij decoderen of woordkennis enerzijds en bij hogere-ordeprocessen anderzijds.

5.2 Resultatenvanbegrijpendlezen
Brugklasleerlingen hebben gemiddeld 24,5 van de 36 vragen goed (SD 5,3), met een
minimum van 10 en een maximum van 35. De resultaten vertonen een beperkt pla-
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fondeffect 47 . De gemiddelde werktijd is 16 minuten (SD 4,8). Als zwakke subgroep
hebben we in navolging van Hacquebord et al. (2004) leerlingen die binnen percentiel
20 van de hele groep scoren als ‘zwak’ beschouwd. Het gaat dan in totaal om 158
leerlingen (23%) die gemiddeld 17 van de 36 vragen goed hebben. Volgens het referentiekader dat de ‘Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen’ (SLO,
2008) aan de minister van onderwijs heeft uitgebracht, is de fundamentele kwaliteit
van niveau 2 noodzakelijk voor het in algemeen opzicht goed maatschappelijk functioneren. Voor het begrijpend lezen van zakelijke teksten gaat het dan om het lezen van
teksten over alledaagse onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van de leerling,
of over onderwerpen die wat verder van de leerling afstaan, met een heldere structuur,
duidelijk aangegeven verbanden en een lage informatiedichtheid. De leerling moet in
staat zijn deze teksten vloeiend te lezen en een voldoende woordenschat hebben om
betekenissen af te leiden. Hij moet de hoofdgedachte uit de tekst kunnen weergeven,
onderscheid kunnen maken tussen hoofd- en bijzaken, relaties kunnen leggen tussen
tekstdelen, gebruik kunnen maken van signaalwoorden, en beeldspraak kunnen herkennen. De gekozen tekstbegriptest voldoet globaal aan deze voorwaarden. Het is
daarom waarschijnlijk dat de leerlingen in de zwakke groep wat het begrijpend lezen
van zakelijke teksten betreft beperkt zijn in hun maatschappelijk functioneren.
Per subtest (micro, meso, macro) zijn er in de test 12 vragen gesteld. De resultaten
van de subtests laten zien dat brugklasleerlingen bij de microvragen (subtest A) gemiddeld 8,2 vragen goed hebben (SD 1,8), bij de mesovragen (subtest B) gemiddeld
8,4 (SD 2,6) en bij de macrovragen (subtest C) gemiddeld 7,9 (SD 2,3) 48 .
Opleidingsniveau,sekseentaalachtergrond
Per opleidingsniveau zien we een tamelijk regelmatig oplopende lijn en weinig uitschieters. Leerlingen in het laagste opleidingsniveau hebben gemiddeld 18 vragen
goed (50%) van de 36, SD 4,2, leerlingen in het hoogste opleidingsniveau komen aan

47
48

Skewness -,436 (0,93), kurtosis -,512 (,186)
Cronbach’s Alpha van de totale test is .79, van subtest A .49, van subtest B .60 en van subtest C
.56. Correlatie tussen subtest A en B is .52, tussen B en C is .56, tussen A en C is .50.
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30 (83%), SD 2,8. In de hoogste opleidingsniveaus zijn de onderlinge verschillen het
kleinst.
In tegenstelling tot wat we zien bij technisch lezen, zijn bij begrijpend lezen alle verschillen tussen opeenvolgende opleidingsniveaus significant 49 . Aan de effectgroottes
is te zien dat het verschil tussen vmbo-kbl en –tl het grootst is. Dat kan te maken hebben met het gegeven dat vmbo-gl (gemengde leerweg), waarvan het niveau tussen
vmbo-kbl en vmbo-tl in zit, op de deelnemende scholen niet gerealiseerd wordt 50 .
Ook bij de resultaten van de subtests is overal een oplopende lijn te zien. Het verschil
in werktijd is tussen opeenvolgende opleidingsniveaus nergens significant. Als we
voor ‘zwak begrijpend lezen’ als norm van Hacquebord (2004) aanhouden (binnen
percentiel 20), dan zijn de percentages zwakke lezers hoger naarmate het opleidingsniveau lager is, respectievelijk in vmbo-bbl 73%, in vmbo-kbl 51%, in vmbo-tl 18%,
in havo 5%, in vwo 3%, in gymnasium 0%.
Meisjes (n = 327) zijn beter in tekstbegrip dan jongens (n = 359). Zij hebben gemiddeld 26 (SD 5,0) van de 36 vragen goed en jongens 24 (SD 5,3) 51 . Ook bij de micro-,
meso- en macrovragen is er verschil tussen de resultaten van de seksen 52 . Het verschil
is het grootst bij de macrovragen (zie ook Tabel 17). Van de meisjes hoort 16% bij de
zwakke lezers, van de jongens 30%, bijna twee keer zoveel. Er is tussen jongens en
meisjes geen verschil in werktijd.

49

50
51
52

Vmbo-bbl/ vmbo-kbl 17,9 (SD 4,2)/ 20,4 (SD 4,0) goed, df 189,598, t -4,117, p <.01, Cohen’s d
0,6. Vmbo-kbl/ vmbo-tl 20,4 (SD 4,2)/ 24 (SD 3,8) goed, df 204,888, t -7,181, p <.01, Cohen’s d
0,9. Vmbo-tl/ havo 24 (SD 3,8)/ 26 (SD 3,7) goed, df 297,077, t -5,445, p <.01, Cohen’s d 0,6.
Havo/ vwo 26 (SD 3,7)/ 28 (SD 3,3) goed, df 201,142, t -3,221, p <.01, Cohen’s d 0,4. Vwo/
gymnasium 28 (SD 3,3)/ 30 (SD 2,8) goed, df 173,380, t -4,128, p <.01, Cohen’s d 0,6.
Ook landelijk zit maar 10% van de vmbo-leerlingen in deze gemengde leerweg.
df 684, t -5,082, p <.01, Cohen’s d 0,4
Microvragen 8,0 (SD 1,9)/ 8,5 (SD 1,7) goed, df 684, t -3,825, p <.01, Cohen’s d 0,3. Mesovragen 8,2 (SD 2,2)/ 8,6 (SD 2,2) goed df 684, t -2,614, p <.01, Cohen’s d 0,2. Macrovragen 7,4
(SD 2,3)/ 8,4 (SD 2,1) goed df 684, t -5,969, p <.01, Cohen’s d 0,5.
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Figuur 13 Boxplot van de resultaten de Tekstbegriptest
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Terwijl allochtone leerlingen (n = 83) bij technisch lezen niet onderdoen voor autochtone leerlingen (n =603, zie hoofdstuk 3) zijn ze wel minder goed in begrijpend lezen.
Zij hebben gemiddeld 23 (SD 5,3) van de 36 vragen goed tegen autochtone leerlingen
25 (SD 5,2) 53 . Er is nu eveneens een verschil in werktijd. Allochtone leerlingen hadden gemiddeld 17 minuten voor de test nodig (SD 5,6) en autochtone leerlingen 15
minuten (SD 4,6) 54 . De subtests laten alleen een verschil zien bij de micro-, en mesovragen 55 , niet bij de macrovragen.
53
54
55

df 684, t 3,224, p <.01, Cohen’s d 0,4
df 684, t -2,810, p <.01, Cohen’s d 0,3
Microvragen 8,3 (SD 1,8)/ 7,6 (SD 2,0) goed, df 684, t 3,203, p <.01, Cohen’s d 0,4. Mesovragen 8,5 (SD 2,2)/ 7,6 (SD 2,2) goed, df 684, t 3,367, p <.01, Cohen’s d 0,4.
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Tabel 17 Resultaten Tekstbegriptest van groepen brugklassers
Resultaten in aantal vragen goed van de totale test, van subtest A (microvragen), subtest B (mesovragen) en subtest C (macrovragen). Tussen haakjes de standaarddeviaties.De totale test heeft 36
vragen, elke subtest heeft er 12.
n
Totaal
Micro
Meso
Macro
Werktijd
jongens

359

23,6 (5,3)

7,9 (1,9)

8,2 (2,2)

7,4 (2,3)

15,6 (5,1) min

meisjes

327

25,6 (5,0)

8,5 (1,7)

8,6 (2,2)

8,4 (2,2)

15,6 (4,4) min

allochtoon

83

22,8 (5,3)

7,6 (2,0)

7,6 (2,2)

7,6 (2,4)

17,0 (4,8) min

autochtoon

603

24,8 (5,2)

8,3 (1,8)

8,5 (2,2)

8,0 (2,3)

15,4 (4,6) min

5.3 Onderliggendefactorenbijbegrijpendlezen
Om na te gaan in hoeverre de resultaten van de afgenomen testen afhankelijk zijn van
de klassen waar leerlingen in zaten is een multilevel-analyse uitgevoerd. Er blijkt een
intra-klassecorrelatie te bestaan van .33 nadat gecontroleerd is voor de predictoren die
we bij de regressieanalyse wilden gebruiken. Bij begrijpend lezen is dus sprake van
een multilevel-probleem: naast achtergrondfactoren en cognitieve factoren is ook de
klas waar leerlingen in zaten bepalend voor hun prestaties. Omdat daardoor geen gewone regressieanalyse uitgevoerd kon worden, is een multilevel-model geschat, met
een random intercept voor ‘klas’. Aangezien de z-scores van de testen werden gebruikt, zijn de parameters vergelijkbaar met de bêtawaarden van een regressieanalyse.
We konden zo nagaan welke factoren van invloed zijn op de variantie bij begrijpend
lezen, nadat rekening is gehouden met de invloed van de factor ‘klas’.
In tegenstelling tot de regressieanalyses waar het gaat om de invloed van de verschillende variabelen in onderlinge samenhang, is hier in eerste instantie gekeken naar de
invloed van elke variabele afzonderlijk. De waarden voor R2-change in de kolom
rechts (verklaarde variantie) zijn het resultaat van de schatting van een multilevel145
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model met een random intercept voor ‘klas’ en hebben betrekking op de individuele
verschillen tussen leerlingen. Daarbij is in elke stap wel rekening gehouden met de
invloed van vorige stappen.
Tabel 18 Voorspellers van begrijpend lezen
Variantie in de resultaten van de Tekstbegriptest, voorspeld op basis van intercept/opleidingsniveau, andere ervaringsvariabelen, fonologische competentie, benoemsnelheid, orthografische en
syntactische competentie. De cellen van significante parameters zijn gearceerd. Het gaat hier om de
voorspellende waarde van de afzonderlijke factoren voor de resultaten, waarbij geen rekening is
gehouden met eerdere stappen. Alleen bij berekening van de R2-Change (kolom rechts) zijn vorige
bewerkingen wel verrekend.


t

R2Ch

590,060

-0,66

-5,445**

57%

685,053

-0,03

-0,250

683,694

-0,21

-2,226*

Stap

Blok

Test

df

1

Opleidingsniveau

vmbo-bbl
vmbo-kbl
vmbo-tl

2

3

Ervaringsvariabelen

Fonologische competentie

havo

671,645

0,02

0,222

vwo

670,684

0,27

2,831**

gym

665,766

0,54

4,334**

Leeservaring

676,408

0,19

6,039**

Ervaring met Engels

658,111

0,02

0,676

Woordkennis Ned-Eng

660,255

0,23

7,267**

Fonologisch decoderen

665,620

0,09

2,952**

Woordomkering

658,583

0,07

2,325*

3%

0%

4

Benoemsnelheid

RAN-cijfers

657,634

0,04

1,443

0%

5

Orthografische competentie

Visuele attentie

662,690

0,08

2,576*

1%

Flitskeuze pseudowrd

674,874

0,09

2,951**

Orth. Keuzetest NE

684,725

0,18

5,375**

Reactiesnelheid OKN

655,795

0,05

1,627
61%

6

Syntactische competentie

*p < .05; ** p < .01
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283,997

0,33

6,865**
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Tabel 18 laat zien dat van de opleidingsniveaus vmbo-bbl niet verschilt van vmbo-kbl
en vmbo-tl niet van havo. De ervaringsvariabelen ‘leeservaring’ en ‘woordkennis Nederlands en Engels’ zijn beide belangrijk, maar ‘Ervaring met Engels’ niet. Ook de
vaardigheid in fonologisch decoderen is significant, maar minder belangrijk dan de
twee relevante ervaringsfactoren. Benoemsnelheid heeft geen voorspellende waarde
voor tekstbegrip, evenmin als de snelheid waarmee toegang wordt verkregen tot de
orthografische kennis. Van de drie andere orthografische aspecten is orthografische
kennis het belangrijkst. Aan de R2-change-berekening via een geschat multilevelmodel met een random intercept voor ‘klas’ is te zien dat wanneer rekening gehouden
wordt met eerdere factoren een ander beeld ontstaat. Het opleidingsniveau is dan veruit de belangrijkste voorspeller voor begrijpend lezen. Daarna verklaren de
ervaringsvariabelen leeservaring en woordkennis nog een beperkt deel van de variantie, telt de fonologische competentie niet meer mee en blijft voor de orthografische
competentie nog een miniem effect over.
Ook het effect van syntactische competentie, zoals gemeten met de test ‘Zinnen beoordelen’ is geschat door middel van een multilevel-model met een random intercept
voor ‘klas’. De test is slechts door 300 brugklasleerlingen gemaakt, waardoor de resultaten niet helemaal vergelijkbaar zijn met de andere gegevens. Het resultaat van de
analyse is wel een indicatie dat syntactische competentie een rol speelt bij tekstbegrip.

5.4 Samenhangtechnischenbegrijpendlezen
Het verband tussen technisch en begrijpend lezen is aanwezig, maar bescheiden.
Daarnaast is het zo dat leerlingen die onder de norm scoorden bij de EMT significant
langer deden over het maken van de test: 19 minuten (SD 5,6 minuten) tegenover 15
minuten (SD 4,5 minuten) 56 . De correlatie van Tekstbegriptest met EMT is .29. De
Chi-Square-Test geeft aan dat er een relatie is tussen al dan niet zwak technisch lezen

56

df 684, t -7,094, p <.01, Cohen’s d 0,8.
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(EMT) en al dan niet zwak begrijpend lezen 57 . Zwakke technisch lezers presteren dan
ook slechter bij begrijpend lezen: gemiddeld 21 vragen goed (SD 5) versus 25 goed
(SD 5). Ook in elk van de subtests presteren zwakke technisch lezers minder goed 58 .
Een spreidingsdiagram laat echter ook zien dat zwak technisch lezen lang niet altijd
samengaat met zwak tekstbegrip en dat de prestatieverschillen groot kunnen zijn.
Figuur 14 Scatterplot van technisch en begrijpend lezen
Scatterplot van de resultaten van technisch lezen zoals gemeten met de EMT en begrijpend lezen
zoals gemeten met de tekstbegriptest.
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Chi-square = 28,265, df = 1, p <.01
Totaal: df 684, t 5,865, p <.01, Cohen’s d 0,7. Microvragen 8,4 (SD 1,8)/ 7,3 (SD 1,8) goed, df
684, t -4,917, p <.01, Cohen’s d 0,6. Mesovragen 8,5 (SD 2,2)/ 7,3 (SD 2,5) goed, df 684, t 4,766, p <.01, Cohen’s d 0,5. Macrovragen 8,0 (SD 2,3)/ 6,8 (SD 2,2) goed, df 684, t -4,541, p
<.01, Cohen’s d 0,5.
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Op basis van de gehanteerde normscores is gekeken naar aantallen uitvallers bij technisch en/of begrijpend lezen. Uit een Chi-kwadraat-analyse blijkt dat de geobserveerde frequenties van de subgroepen niet afwijken van wat je theoretisch zou verwachten
op basis van afbreekscores en correlatie tussen de variabelen 59 . Ongeveer 6% van de
onderzochte brugklassers is zwak in zowel technisch als begrijpend lezen. Ongeveer
17% is wel zwak in begrijpend lezen, maar niet in technisch lezen, en ongeveer 6% is
wel zwak in technisch lezen, maar niet in begrijpend lezen. Van het totale aantal
zwakke EMT-lezers (n = 83) is 47% ook zwak in begrijpend lezen en 53% niet.
We hebben gezien dat er bij begrijpend lezen verschillen zijn tussen de opleidingsniveaus en ook tussen zwakke en niet-zwakke lezers. Maar is er ook interactie tussen
opleidingsniveau en technisch lezen? Om dat na te gaan is een variantieanalyse uitgevoerd met 'tekstbegrip' als afhankelijke variabele en 'opleiding' en 'EMT zwak of niet'
als groepsvariabelen. In Figuur 15 is te zien dat de prestaties van zwakke en nietzwakke lezers bij begrijpend lezen binnen de opleidingsniveaus ongeveer parallel lopen. Alleen tussen de prestaties van zwakke en niet-zwakke lezers in vmbo-bbl
bestaat een klein significant verschil 60 . De factor 'zwak lezen binnen de opleidingsniveaus' is niet significant, een indicatie dat de aantallen zwakke en niet-zwakke lezers
binnen de opleidingsniveaus ongeveer dezelfde spreiding hebben.

59
60

De toetsingsgrootheid komt uit op 1,9.
df 92, t 2,051, p = .043
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Figuur 15 Prestaties bij tekstbegrip van zwakke en niet-zwakke lezers
Variantieanalyse met Tekstbegrip als afhankelijke variabele en ‘opleiding’ en ‘al dan niet zwak bij
EMT’ als groepsvariabelen.
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We hebben ook gekeken of het voor de prestaties van zwakke EMT-lezers bij begrijpend lezen verschil maakt of ze beschikken over een redelijke orthografische kennis.
Dat blijkt opnieuw het geval. Zwakke EMT-lezers met een beperkte orthografische
kennis hebben 20 vragen bij begrijpend lezen goed (SD 5), de orthografisch sterkeren
komen aan 23 (SD 5). Dat verschil is significant en vooral afkomstig van betere scores voor de laatste groep bij de macrovragen. Verschillen bij de andere subtests zijn
n.s. 61
61

Totaal df 81, t 2,676, p <.01, Cohen’s d 0,6. Macrovragen 7,6 (SD 1,9)/ 6,2 (SD 2,2) goed, df 81,
t 3,247, p <.01, Cohen’s d 0,7.
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5.5 Subtypenbijbegrijpendlezen
Volgens de indeling van Hacquebord horen 225 leerlingen (33%) bij een van de drie
typen zwakke lezers: 70 leerlingen (10%) zijn compenserende lezers (microvragen
laag 62 , macrovragen gemiddeld of hoger), 45 leerlingen (7%) zijn schoolse lezers
(microvragen gemiddeld of hoger, macrovragen laag) en 110 leerlingen (16%) zijn
probleemlezers (micro- en macrovragen laag). Door de kleine aantallen vragen per
subtest (12) en de soms wat scheve verdeling liggen percentiel 20 en gemiddeld echter vaak dicht bij elkaar, waardoor de aantallen per subtype groter zijn dan bij
Hacquebord, die meer vragen in haar subtests heeft 63 . De verdeling van de subtypen
is bij het Brugklasproject per opleidingsniveau heel verschillend, met als trend: hoe
hoger het opleidingsniveau, hoe meer compenserende lezers en hoe minder probleemlezers. Na havo stopt de toename van compenserende lezers omdat er in de hoogste
opleidingsniveaus sowieso weinig slechte lezers zijn. De test was voor deze leerlingen wat te eenvoudig.
Tabel 19 Subtypen lezers in verschillende opleidingsniveaus
Subtypen zwakke lezers volgens de indeling van Hacquebord (2004) ingedeeld naar opleidingsniveau.
vmbo-bbl vmbo-kbl vmbo-tl
havo
vwo
gymnasium
compenserende lezers

5

8

21

24

8

4

schoolse lezers

8

8

14

11

3

1

probleemlezers

48

34

17

9

2

0

62
63

In navolging van Hacquebord: binnen percentiel 20.
Bij Hacquebord is sprake van in totaal 20,5% zwakke lezers. Haar test is adaptief, wat betekent
dat het niveau van de test afhankelijk is gemaakt van het opleidingsniveau. Dat in elk niveau
ongeveer 20% van de lezers in de zwakke groep valt is echter een artefact, want op basis van die
20% is de test genormeerd.
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Tekstbegripenwoordkennis
Bij de resultaten is aangegeven dat woordkennis een belangrijke factor is voor tekstbegrip. Een kleine woordenschat betekent vaak ook een slechtere score bij
tekstbegrip. Hacquebord et al. (2004) geven in het rapport 'Voortgezet Taalvaardig'
echter al aan dat in alle schooltypen aanzienlijke groepen leerlingen worden aangetroffen die zwak zijn in tekstbegrip, maar niet in woordkennis, en andersom.
Hetzelfde verschijnsel treffen we aan in het Brugklasonderzoek (zie Figuur 16). De
correlatie tussen receptieve woordkennis en tekstbegrip is .51.
Figuur 16 Scatterplot van tekstbegrip en woordkennis Nederlands
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Op basis van de gehanteerde normscores is gekeken naar aantallen uitvallers bij
woordkennis Nederlands en/of begrijpend lezen. Een Chi-kwadraat-analyse laat zien
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dat de geobserveerde frequenties van de subgroepen niet afwijken van wat je theoretisch zou verwachten op basis van afbreekscores enerzijds en de correlatie tussen de
variabelen anderzijds 64 . In het Brugklasonderzoek is volgens de norm van Hacquebord (percentiel 20) 23% zwak in tekstbegrip en 22% zwak in woordkennis. Van de
leerlingen die zwak zijn in tekstbegrip is bijna de helft (47%) ook zwak in woordkennis; van de leerlingen die zwak zijn in woordkennis is eveneens bijna de helft (49%)
zwak in tekstbegrip.
Tabel 20 Zwak of niet bij tekstbegrip en woordkennis
Overzicht van aantallen leerlingen die zwak en niet zwak scoren bij tekstbegrip en woordkennis.

niet
zwak

452
66%

76
11%

zwak

tekstbegrip

woordkennis
niet
zwak
zwak

84
12%

74
11%

Opvallend is dat in het Brugklasproject in vergelijking met Hacquebord et al. (2004)
een veel kleiner percentage leerlingen bij zowel tekstbegrip als woordkennis onder de
norm scoort en een wat groter percentage bij beide activiteiten niet uitvalt (zie Tabel
21). Duidelijk is ook dat allochtone leerlingen die alleen uitvallen op tekstbegrip of
zowel op tekstbegrip als woordkennis veel vaker laag scoren.

64

De toetsingsgrootheid komt uit op .09.
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Tabel 21 Brugklasproject en gegevens Hacquebord (2004)
Zwak en niet zwak bij tekstbegrip en woordkennis (percentiel 20). Daarachter eerst de absolute
aantallen met tussen haakjes het aantal allochtone leerlingen. Vervolgens de percentages van de
aantallen bij Brugklasproject vergeleken met de percentages die Hacquebord (2004) noemt.
Brugklasproject
Tekstbegrip

Woordkennis

n

+
+
-

+
+
-

418 (34)
74 (10)
53 (23)
58 (16)

perc van totaal
N = 686
65,9
12,2
11,0
10,7

Hacquebord 2004
perc van alloch
N= 83
40,5
8,4
27,4
19,0

57,4
10,0
9,4
23,2

5.6 Samenvattingenconclusies
Bij begrijpend lezen is sprake van twee belangrijke processen: het herkennen van de
betekenis van afzonderlijke woorden en processen die deze losse woorden verwerken
tot boodschappen. Het uiteindelijke doel is dat lezers een mentale representatie van de
tekst opbouwen die een goede weerspiegeling is van inhoud en bedoeling van de
tekst. Dit proces vereist integratie van een hele serie informatiebronnen.
Gezien de complexiteit van begrijpend lezen is het niet verwonderlijk dat veel mensen er moeite mee hebben. Volgens de simpele visie zijn voor deze activiteit twee
dingen nodig: decodeervaardigheid en taalbegrip. Beide zijn noodzakelijk. Kinderen
met tekstbegripproblemen hebben volgens deze visie dus tekorten in decoderen, in
taalbegrip, of in beide. Tekorten in taalbegrip kunnen echter complex zijn. Naast beperkingen op het gebied van woordkennis en syntactische kennis, en problemen met
verwerkingsprocessen zoals het maken van inferenties, kunnen ook andere eigenschappen en achtergronden van de lezer een rol spelen, zoals intelligentie, motivatie,
concentratie en werkgeheugen. Als het technisch lezen zich eenmaal ontwikkeld
heeft, zijn tekstbegripproblemen vaak vooral taalbegripproblemen, die niet alleen bij
begrijpend lezen, maar ook bij begrijpend luisteren aan de oppervlakte komen.
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Brugklasleerlingen hadden bij de tekstbegriptest, die helemaal aan het begin van de
eerste testsessie werd afgenomen gemiddeld 25 van de 36 vragen goed. De resultaten
vertonen zoals verwacht een plafondeffect, waardoor in de hoogste opleidingsniveaus
relatief weinig zwakke lezers voorkomen. De zwakke lezers vormen 23% van de totale populatie. Zij voldoen volgens het referentiekader van de ‘Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen’ (SLO, 2008) wat begrijpend lezen betreft waarschijnlijk niet aan de capaciteiten die noodzakelijk zijn voor goed maatschappelijk
functioneren. Aangenomen mag worden dat ze ook problemen hebben met het begrijpen van teksten die langer en abstracter zijn dan de eenvoudige teksten in de
afgenomen test. In navolging van de Tekstbegriptest van Hacquebord zijn in de test
drie subtests aangebracht. De 12 vragen op microniveau gaan over de betekenis van
woorden en woordgroepen; de 12 vragen op mesoniveau gaan over de relaties tussen
zinnen en de structuur van paragrafen; de vragen op macroniveau gaan over de grote
lijn van de tekst, dat wil zeggen: onderwerp en hoofdgedachte, tekstfunctie en bedoeling van de schrijver. Bij de drie subtests hebben brugklassers gemiddeld 8 van de 12
vragen goed.
Bij begrijpend lezen zijn de verschillen tussen opeenvolgende opleidingsniveaus groter dan bij technisch lezen. Alle verschillen zijn nu significant. Bij de test als geheel
en bij de resultaten van de subtests is overal een oplopende lijn te zien. Het verschil in
werktijd is in het algemeen en tussen opeenvolgende opleidingsniveaus nergens significant. Wanneer de norm van Hacquebord wordt aangehouden (percentiel 20), dan
zijn zoals verwacht de aantallen zwakke lezers per opleidingsniveau zeer verschillend. In vmbo-bbl valt 73% van de leerlingen in deze groep; in de gymnasiumgroep
0%.
Meisjes hebben in Nederland en een aantal andere landen een kleine tot middelmatige
voorsprong op de jongens als het gaat om taal en lezen (Van Langen & Driessen,
2006). Dat verschijnsel zien we opnieuw terug in de resultaten van de tekstbegriptest.
Het verschil lijkt niet zo groot (meisjes 26 vragen goed, versus jongens 24), maar is
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stabiel over de subtests en ook horen bijna twee keer zoveel jongens als meisjes bij de
groep zwakke lezers. Er is geen verschil in werktijd.
Prestatieverschillen bij tekstbegrip hangen ook samen met taalachtergrond. Terwijl allochtone leerlingen bij technisch lezen niet onderdoen voor autochtone leerlingen zijn
ze wel minder goed in begrijpend lezen. Dit geldt bij de subtests echter alleen voor de
micro- en mesovragen, die over het algemeen samenhangen met woordkennis, maar
niet voor vragen op macroniveau, waarvoor hogere-orde-processen ingeschakeld
moeten worden. Allochtone leerlingen hebben voor begrijpend lezen ook gemiddeld
meer tijd nodig dan autochtone leerlingen. Omdat we weten dat er geen verschillen in
decodeervaardigheid zijn, en de hogere-orde-processen gezien de normale scores bij
de macrovragen ook in orde lijken, zou dit verschil vooral verklaard kunnen worden
op basis van zwakke semantische vaardigheden: het niet, of niet snel genoeg, beschikbaar hebben van woordbetekenissen.
Achtergrondfactorenbijbegrijpendlezen
Bij begrijpend lezen bleek de klas van de leerlingen van invloed te zijn op hun prestaties. Een eerste reden daarvoor zou kunnen zijn verschillen in plaatsingsbeleid van de
deelnemende scholen, maar aangezien binnen de opleidingsniveaus de verschillen
tussen de scholen over het algemeen minimaal zijn, is dat niet aannemelijk. Een betere reden is wellicht dat we gemerkt hebben dat scholen binnen de opleidingsniveaus
de beter en slechter presterende leerlingen vaak in afzonderlijke klassen plaatsen. Het
is niet vreemd dat deze niveauverschillen vooral bij begrijpend lezen aan de oppervlakte komen, want opleidingsniveau is een belangrijke voorspeller voor begrijpend
lezen.
Omdat een regressieanalyse niet mogelijk was en we toch wilden nagaan welke factoren de variantie bij begrijpend lezen verklaren, is een serie afzonderlijke mixedmodels-analyses uitgevoerd met ‘klas’ als subject. De invloed van klas is daarin dus
verrekend. Opvallend resultaat van deze berekeningen is de beperkte invloed van fonologisch decoderen in vergelijking met technisch lezen, en de grotere invloed van
leeservaring en woordkennis. De twee snelheidsmaten (benoemsnelheid en reactie156
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snelheid bij de Orthografische Test Nederlands) hebben geen effect op begrijpend lezen. De overige orthografische maten, en vooral de orthografische kennis als maat
van hoeveelheid en kwaliteit van de orthografische opslag wel. Er werd ook een indicatie gevonden dat syntactische competentie een rol speelt bij begrijpend lezen. Aan
de R2-change-berekening is te zien dat wanneer eerdere factoren worden meegewogen, het opleidingsniveau veruit de belangrijkste voorspeller is voor begrijpend lezen.
Daarna verklaren de ervaringsvariabelen leeservaring en woordkennis nog een klein
deel van de variantie, de fonologische competentie telt niet meer mee en voor de orthografische competentie blijft nog een miniem effect over.
Subtypenbijbegrijpendlezen
Hoewel er slechts een bescheiden verband bestaat tussen technisch en begrijpend lezen, is het toch zo dat technisch zwakke lezers gemiddeld minder goed presteren bij
tekstbegrip. Daarnaast doen leerlingen die onder de norm scoren bij de EMT significant langer over het maken van de test. Maar zoals al verwacht gaat zwak technisch
lezen lang niet altijd samen met zwak begrijpend lezen. Slechts ongeveer 6% van de
onderzochte brugklassers is zwak in zowel technisch als begrijpend lezen. Eveneens
ongeveer 6% van de brugklassers is wel zwak in technisch lezen, maar niet in begrijpend lezen. Een grote groep van ongeveer 17% is wel zwak in begrijpend lezen, maar
niet in technisch lezen. Dat is te verklaren op basis van het beperkte effect dat fonologische competentie heeft op begrijpend lezen, terwijl deze factor voor technisch lezen
juist zo belangrijk is. Bij tekstbegrip kon bovendien opnieuw een verschil gemeten
worden tussen de prestaties van zwakke lezers met en zonder voldoende orthografische kennis.
De subtypen zwakke lezers van Hacquebord et al. (2004) zijn ook in de resultaten van
het Brugklasproject te onderscheiden. Er zijn schoolse lezers die goed presteren op
microniveau (woordkennis) maar niet op macroniveau (het begrijpen van de grote lijn
van de tekst); er zijn compenserende lezers die slechte prestaties bij woordkennis
combineren met goede prestaties op macroniveau; er zijn probleemlezers die zowel
op micro- als macroniveau onder de norm blijven. De verdeling van de subtypen over
de opleidingsniveaus is bij het Brugklasproject heel verschillend, maar de trend is:
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hoe hoger het vo-type, hoe meer compenserende en hoe minder probleemlezers. Bij
het begrip ‘compenserend’ is overigens nog wel een kanttekening te maken. ‘Compenserende lezers’ horen soms wel en soms niet bij de groep zwakke lezers. Er zou
alleen sprake zijn van compenseren als macroscores ervoor zorgen dat het tekstbegripniveau toch voldoende is. Dat is echter niet altijd het geval.
Op basis van woordkennis is bij begrijpend lezen een nog wat andere indeling in subtypen mogelijk. Hacquebord et al. (2004) geven in het rapport 'Voortgezet
Taalvaardig' aan dat in alle schooltypen aanzienlijke groepen leerlingen zijn aangetroffen die zwak zijn in tekstbegrip, maar niet in woordkennis, én andersom. In het
Brugklasonderzoek gaat het om 158 leerlingen (23%) die zwak zijn in tekstbegrip en
150 leerlingen (22%) die volgens de norm van Hacquebord (score binnen percentiel
20) zwak zijn in woordkennis. Van de leerlingen die zwak zijn in tekstbegrip is bijna
de helft ook zwak in woordkennis, de rest niet. Opvallend is vooral dat in het Brugklasproject een veel kleiner percentage bij zowel tekstbegrip als woordkennis zwak is
en een groter percentage bij beide activiteiten niet uitvalt dan bij Hacquebord et al.
(2004). Het verschil heeft waarschijnlijk te maken met de gebruikte instrumenten. Het
zal een rol gespeeld hebben dat de tekstbegriptest van het Brugklasproject voor een
deel van de leerlingen wat te eenvoudig was. Het verschil kan bovendien veroorzaakt
zijn doordat de woordkennistesten van beide onderzoeken niet goed vergeleken kunnen worden. De door ons gebruikte test is zuiver receptief: leerlingen horen een
woord en kiezen het bijpassende plaatje; bij de woordkennistest van Hacquebord
moet gelezen worden. De correlatie tussen de beide Hacquebordtesten (r = .72) is
daardoor hoger dan de correlatie tussen tekstbegrip en woordkennis bij het Brugklasproject (r = .51). Omdat bij Hacquebord woordkennis voor een deel ook lezen is,
wordt de groep die slecht is in zowel woordkennis als begrijpend lezen ook groter. De
percentages ‘eenzijdig zwakken’ (alleen in tekstbegrip, of alleen in woordkennis) ontlopen elkaar in beide onderzoeken niet veel. Bij de groep die wel zwak is in
begrijpend lezen maar niet in woordkennis, moet sprake zijn van tekorten op andere
gebieden dan de basale kennis van woordbetekenissen, wellicht in de door ons niet
apart onderzochte hogere-orde-processen.
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Tekstbegripvanallochtoneleerlingen
Als we het hebben over leerlingen met een geringe woordkennis, dan komen meteen
de allochtone leerlingen in beeld. Hierboven is al aangegeven allochtone leerlingen
minder goed presteren bij tekstbegrip. Dat lijkt te maken te hebben met hun woordkennis. Ongeveer 27% van de allochtone leerlingen valt niet alleen uit bij tekstbegrip,
maar ook bij woordkennis. In de groep autochtone leerlingen is dit percentage 11%.
Ook de deelscores wijzen in die richting. Terwijl allochtone leerlingen slechter scoren
bij micro- en mesovragen, doen ze niet onder voor autochtone leerlingen bij macrovragen over de grote lijn van de tekst. Daardoor zijn ze oververtegenwoordigd bij het
subtype van de compenserende lezer. Bij macrovragen kan een strategische, metacognitieve aanpak gekozen worden en kan bijvoorbeeld door te kijken naar illustratie,
titel en inleiding uitgevonden worden wat onderwerp en hoofdgedachte zijn. Allochtone leerlingen doen dat niet slechter dan autochtone leerlingen.
In het voorgaande is duidelijk geworden dat de prestaties bij tekstbegrip in de brugklas sterk uiteenlopen. Vooral in de lage opleidingsniveaus wordt laag gescoord.
Leerlingen die onder de norm scoren bij de eenvoudige tekstbegriptest die afgenomen
werd, voldoen waarschijnlijk niet aan de fundamentele kwaliteit die noodzakelijk is
voor goed maatschappelijk functioneren. Het ligt voor de hand dat zij ook moeite zullen hebben met het begrijpen van schoolboekteksten.
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Naast het lezen hoort ook het spellen bij de schriftelijke taalverwerking. Beide
vaardigheden zijn aspecten van geletterdheid die nodig zijn om op een volwaardige manier te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Bijna dagelijks moeten we
brieven of mailtjes schrijven, formulieren invullen, aantekeningen maken, et cetera. Niet altijd worden aan het spellen dezelfde eisen gesteld. Bij msn’en
bijvoorbeeld gaat het er primair om dat een boodschap snel overkomt, en daar
mogen dan best spelfouten in staan. Stoer juist, vinden sommige jongeren!
Meestal echter worden in het maatschappelijke verkeer hoge eisen aan de spelling
gesteld. Uit onderzoek van de Nederlandse Taalunie blijkt dat vrijwel alle volwassenen in Nederland, Vlaanderen en Suriname het maken van spelfouten ‘erg’
vinden. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs zijn wat dit betreft iets laconieker,
maar ruim 90% van deze groep vindt volgens dit onderzoek spelfouten wel belangrijk. Leraren zowel als leerlingen beschouwen spelling ook als het nuttigste
onderdeel van het vak Nederlands (Van Grinsven, Mondrian & Westerik, 2007).
In hoofdstuk 1 is beschreven hoe de processen van lezen en spellen bij de geoefende taalgebruiker verlopen, welke kennis ervoor nodig is, welke problemen zich
kunnen voordoen en welke overeenkomsten en verschillen er tussen lezen en
spellen bestaan. In dit hoofdstuk wordt nog een karakteristiek gegeven van het regelsysteem dat geldt voor de Nederlandse orthografie en een samenvatting van de
theorie over spellen. Vervolgens bespreken we de resultaten van de spellingtest
die in het Brugklasproject werd afgenomen, vergelijken die met de resultaten van
het technisch lezen en kijken tot slot naar de samenhang tussen zwak lezen en
zwak spellen, en de prestaties van zwakke lezers bij het spellen.
KarakteristiekvandeNederlandseorthografie
Nunn (1998) ontwierp een model van de Nederlandse orthografie. Zij gaat ervan
uit dat de spelling van het Nederlands een code is voor de uitspraak, en laat zien
dat deze code beter beschreven kan worden wanneer ze niet in één keer wordt afgeleid van die uitspraak, maar via een tussenstap. Uitgangspunt van de Neder161
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landse spelling is bovendien het morfologische principe, dat inhoudt dat woorden
en woorddelen die verwant zijn zoveel mogelijk dezelfde vorm krijgen. Op de
klankrepresentaties van de morfemen worden foneem-grafeem-omzettingsregels
toegepast en daarmee komen we via de autonome spellingregels bij de vorm van
de woorden terecht (zie Figuur 17). De klankvorm /ra:men/ bestaat bijvoorbeeld
uit de morfemen ‘raam’+ ‘en’. Door het toepassen van een autonome regel ontstaat ‘ramen’ (niet raamen).
Figuur 17 Spellingmodel van Nunn
klankrepresentatie van morfemen
foneem-grafeem-omzettingsregels
spelling van morfemen
autonome spellingregels
spelling van woorden

Nunn spreekt van autonome spellingregels omdat ze het Nederlandse schrift beschouwt als een autonoom systeem: de autonome regels moeten los van de
uitspraak en op basis van de letters worden toegepast. Het model van Nunn is een
hybride systeem, omdat ze uitgaat van twee verschillende orthografieën, één voor
de inheemse, en één voor de niet-inheemse woorden. Woorden zijn in haar opvatting ‘niet-inheems’ als afgeweken is van de inheemse grafeem-foneem-koppelingen. De formele criteria daarvoor worden gedetailleerd beschreven in haar werk.
Met een combinatie van Nederlandse foneem-grafeem-omzettingsregels en autonome spellingregels blijkt de spelling van 95% van een groot corpus van
inheemse Nederlandse woorden voorspeld te kunnen worden en met een combinatie van niet-inheemse foneem-grafeem-omzettingsregels en (dezelfde) autonome spellingregels 73% van de niet-inheemse woorden uit dit bestand.
Naast inheemse en niet-inheemse spellingen moeten in het Nederlands ook lexicaal bepaalde en grammaticaal bepaalde spellingen worden onderscheiden. Bij
lexicaal bepaalde spellingen (waar Nunn zich toe beperkt) gaat het om woorden
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die, afgezien van de homofonen, altijd hetzelfde geschreven worden, los van de
context waarin ze voorkomen. Bij grammaticaal bepaalde spellingen gaat het
vooral om werkwoorden of naamwoorden waarvan de spelling ook afhankelijk is
van de grammaticale context. Om bij de juiste spelling uit te komen moet een set
regels worden toegepast, waar zelfs gevorderde spellers vaak nog moeite mee
hebben (Bosman, 2005; Bosman, De Graaf & Gijsel, 2006). De structuur van een
schriftsysteem en de manier waarop mensen het spellen aanpakken, zijn echter
verschillende dingen. We staan daarom eerst nog even stil bij het spellingproces.
Hetspellingprocesinhetkort
Taalgebruikers gebruiken bij het spellen gedeeltelijk dezelfde gegevens uit het
langetermijngeheugen als bij het lezen (zie Figuur 1, p. 8). De speller gebruikt
daarnaast echter zijn kennis van de autonome spellingregels. Bij het spellen van
minder bekende woorden wordt deze kennis meestal bewust toegepast. Gevorderde spellers echter kunnen bij bekende woorden ook direct na de woordherkenning
op basis van frequentie de meest voor de hand liggende orthografische woordvorm te kiezen, zonder na te denken over morfologische structuur of spellingregels, gewoon op basis van de in het langetermijngeheugen opgeslagen woordvormen. Perry en Ziegler (2004) tonen via experimenten bovendien aan dat naast
de processen van het in één keer herkennen van het woord als geheel en het serieel omzetten van de fonemen in grafemen, ook sprake kan zijn van spellen per
syllabe of lettercluster, waarbij de frequentie waarin een woorddeel voorkomt bepalend is voor de correctheid waarmee dat gebeurt: vaak voorkomende syllaben
en clusters worden eerder goed gespeld. Verschillende soorten informatie, op
klank-letter-niveau, op woordniveau en op sublexicaal niveau hangen bovendien
met elkaar samen en beïnvloeden elkaar. Spellers hoeven dus niet altijd de stappen te volgen die in Figuur 1 zijn aangegeven. Alleen bij de grammaticaal bepaalde morfologische spellingen is - waar het gaat om homofonen - altijd bewuste
toepassing van regels nodig.
Dat spellers verschillende strategieën kunnen toepassen, is ook onderzocht door
Verhoeven (1985) en Kleijnen (1997). Zij vonden dat spellers vaak een voorkeurstrategie hebben: de een vertrouwt vooral op zijn orthografische geheugen
(ziet het er goed uit?), de ander luistert vooral naar de klanken en zet deze om in
letters, een derde is meer geneigd om regels toe te passen. Afgezien van het gege163
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ven dat alle drie de strategieën toegepast moeten kunnen worden en met elkaar in
balans moeten zijn, is het lang niet altijd zo dat spellers de strategie waar ze goed
in zijn ook het meest gebruiken.
Competentiesvoorhetspellen
Net als voor lezen, zijn voor spellen verschillende ‘competenties’ nodig, dat wil
zeggen: clusters van specifieke kennis en vaardigheden. In hoofdstuk 1 wordt op
de eerste plaats genoemd en uitgewerkt de fonologische competentie, door Wagner en Torgesen (1987) uitgesplitst in: (1) het fonologisch bewustzijn: ook een
speller moet weten dat woorden verdeeld kunnen worden in syllaben, dat woorden en syllaben zijn opgebouwd uit klanken, en welke klanken dat zijn; (2) het
snel en automatisch kunnen omzetten van klanken in letters; (3) het efficiënt kunnen vasthouden van klank- en lettervormen in het kortetermijngeheugen tijdens
de verwerking ervan. Met name beginnende spellers, maar ook gevorderde spellers die een nieuw woord tegenkomen, moeten terug kunnen vallen op deze
fonologische competentie.
Er zijn echter zelfs in het tamelijk transparante Nederlands veel klanken en klankclusters die op meer dan één manier kunnen worden gespeld. Op de tweede plaats
is daarom de orthografische competentie nodig. De fonologische woordvorm
moet herkend worden, en vervolgens omgezet in een orthografisch patroon. Daarvoor is nodig (1) kennis van orthografische patronen, (2) het vermogen om
orthografische patronen te ontdekken, (3) een goed geheugen voor orthografische
patronen, en (4) een snelle toegang tot het langetermijngeheugen. Dit noemen we
in deze studie aspecten van orthografische competentie. Hierbij moet in aanmerking worden genomen dat voor spellen de kwaliteit van de orthografische opslag
belangrijker is dan voor lezen. Een lezer kan soms voldoende hebben aan een onvolledig signaal, omdat hij met behulp van zijn semantische kennis het woord
toch snel herkent. Spellen vereist een veel completere orthografische kennis en bij
spellen zijn tekorten in de orthografische kennis moeilijker te compenseren
(Snowling, 2000).
Hoewel woordkennis volgens het model van Bosman en Van Orden (1997) (zie
hoofdstuk 1) voor spellen minder belangrijk is dan voor lezen, kan het daarbij wel
een beperkte rol spelen. De toegang tot de orthografische vorm van bekende
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woorden komt immers sneller tot stand dan die van minder bekende woorden.
Daarnaast is voor het spellen morfologische kennis onontbeerlijk omdat het morfologische principe een belangrijk basisprincipe van de Nederlandse spelling is.
Verschillentussenlezenenspellen
Hoewel er geen twijfel over is dat taalgebruikers bij lezen en spellen dezelfde gegevens uit het langetermijngeheugen gebruiken (Perfetti, 1985; Adams, 1990),
zijn het niet precies tegenovergestelde vaardigheden. De belangrijkste verschillen
die in hoofdstuk 1 genoemd worden zijn de volgende. Hoewel ook het spellen tot
op zekere hoogte automatisch kan verlopen, vraagt het toch meer bewuste aandacht dan lezen. Er moeten immers ook strategieën worden toegepast. Na
omzetting van morfemen in een voorlopige vorm moeten spellers autonome spellingregels toepassen. Daarbij moeten ze niet alleen kijken naar de letters van het
woord, maar soms zelfs naar de bouw van de zin om bij de juiste vorm uit te komen. Een tweede verschil is dat het bij spellen meer dan bij lezen om accuratesse
gaat en niet, of veel minder om snelheid. En anders dan bij lezen worden ook
spelfouten die de betekenis niet aantasten, bijvoorbeeld in de werkwoordsvormen
‘(ik) word’ of ‘(hij) wordt’, de speller wel aangerekend.
Een derde verschil heeft met de Nederlandse orthografie te maken. Alfabetische
talen zijn gebaseerd op koppelingen tussen klanken en letters, maar er is nooit
precies sprake van een een-op-een-relatie tussen beide; talen wijken in verschillende mate af van die ideale situatie. Waar het Nederlands een tamelijk hoge
voorwaartse consistentie heeft: identiek gespelde letters en lettercombinaties worden meestal hetzelfde uitgesproken, is de achterwaartse consistentie minder groot
(Borgwaldt, 2003). Er zijn in het Nederlands maar 9 fonemen die altijd hetzelfde
geschreven worden. De andere 26 hebben twee of meer spellingen. Spellen is
daardoor moeilijker dan lezen (Bosman, De Graaf & Gijsel, 2006).
Dat spellen moeilijk is blijkt ook uit de spelfouten die veel mensen zelfs op latere
leeftijd nog maken. In de derde klas van het voortgezet onderwijs maakt nog 25%
van de leerlingen meer dan 6 fouten per 100 woorden. Deze 25% is verantwoordelijk voor meer dan de helft van het totale aantal spelfouten (Kuhlemeier & Van
den Bergh, 1989). Speciaal moeilijk is de grammaticaal bepaalde werkwoordspel165
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ling, waar zelfs universitaire studenten nog veel fouten in maken (Bosman et al.,
2006), terwijl deze spelling tot ver in het voortgezet onderwijs onderwezen wordt.
Hoewel bij lezen en spellen dus gebruik wordt gemaakt van dezelfde basisgegevens en het leren lezen en leren spellen in het begin vrijwel gelijk op gaan, zijn er
bij het leren spellen al in het eerste leerjaar complicaties die zich bij het lezen niet
of veel minder voordoen. Terwijl lezen in de meeste gevallen al gauw een tamelijk automatisch proces is, veronderstelt spellen blijvend een seriële en meer
strategische aanpak, die allerminst automatisch is.
Problemenmetspellen
Omdat spellen in veel opzichten moeilijker is dan lezen zijn er veel mensen die
vloeiend lezen, maar problemen hebben met spellen. Op basis van het voorgaande
kan worden aangenomen dat er in elk geval twee soorten zwakke spellers zijn:
zwakke spellers die ook zwak lezen en zwakke spellers die niet zwak lezen.
Als kinderen moeilijk tot vloeiend lezen komen, loopt ook de opslag van visuele
woordbeelden in het langetermijngeheugen vertraging op: dat gebeurt namelijk
vooral tijdens het lezen. Een aanwijzing dat de fonologische competentie die voor
het lezen zo belangrijk is ook bij het spellen gebruikt wordt, ziet men in het verschijnsel dat zwakke spellers minder fouten maken die fonologisch acceptabel
zijn: de fout geschreven woorden wijken af van de klankvorm. Snowling (2000)
ontdekte dat 7-jarige dyslectische kinderen net zoveel woorden correct spelden als
niet-dyslectische kinderen, maar wel meer fouten maakten die fonologisch niet
acceptabel waren. Kleijnen (1997) vond dat zwakke lezers in het voortgezet onderwijs fouten maken die goede lezers niet maken, zoals het weglaten, toevoegen
of omwisselen van letters. Fouten die in veel gevallen ook tot een andere klankvorm leiden (bijvoorbeeld ‘preubliek’ [publiek]). Wat de foutsoorten betreft vond
zij bovendien dat zwakke lezers in alle categorieën veel meer fouten maken dan
niet-zwakke lezers (meer dan 2 standaarddeviaties verschil), behalve in de grammaticaal bepaalde morfologische categorie (bij haar ‘syntactisch’ genoemd). Daar
maken beide groepen lezers veel fouten in.
Bij lezen en spellen wordt gebruikgemaakt van de lexicale representaties in het
langetermijngeheugen. Hoe die woorden daar precies zijn opgeslagen, wordt met
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name duidelijk door te kijken naar spellingprestaties (Perfetti, 1992). Zwakke lezers hebben vaak incomplete en incorrecte representaties van woorden in hun
geheugen (Elbro, Nielsen & Petersen, 1994; Ehri & Saltmarsh, 1995). Een fout
als ‘etelage’ in de gebruikte spellingtest kan er bijvoorbeeld op duiden dat de gereduceerde <a> in de tweede onbeklemtoonde lettergreep niet correct is
opgeslagen. De gebrekkige opslag van de spelling van niet-beklemtoonde klinkers is een probleem dat bij zwakke lezers vaak wordt aangetroffen.
Hoewel het voor de hand ligt om te veronderstellen dat bij leerlingen die fonologisch onacceptabele spellingen produceren iets mankeert aan de kennis van de
foneem-grafeem-koppelingen, is eerder aangegeven dat deze kennis alleen niet
voldoende is om zonder fouten te kunnen spellen. Er moeten ook autonome regels
worden toegepast en er wordt een beroep gedaan op de orthografische opslag.
Bovendien moet een speller strategisch te werk gaan, en weten wanneer hij welke
aanpak het best kan gebruiken. Kleijnen (1997) heeft laten zien dat zwakke spellers vaak niet op het juiste moment de juiste spellingstrategie toepassen. Als ze
bijvoorbeeld ‘intresante’ [interessante] schrijven, dan gebruiken ze de fonologische strategie, waar een woordbeeldstrategie gebruikt zou moeten worden. Ze
proberen soms ook een tekort op fonologisch gebied te compenseren door gebruik
te maken van hun orthografische kennis, de kennis dus van toegestane en niettoegestane lettercombinaties. Dat deze kennis een rol speelt, blijkt volgens Siegel,
Share en Geva (1995) uit een spellingkeuzetaak waarbij leerlingen moesten aangeven welk woord het meest op een echt woord lijkt (clid of cdil). Dyslectische
kinderen bleken vooral te kijken welke spelling 'er goed uitziet', zelfs als de
woordvorm niet klopt met de uitspraak.

Concurrentie van het langetermijngeheugen kan leiden tot spelfouten wanneer regels moeten worden toegepast. Omdat ‘branden’ veel vaker voorkomt dan
‘brandden’ 65, ligt het voor de hand dat veel fouten worden gemaakt bij het schrijven van de tweede vorm. Die concurrentie bestaat niet alleen op woordniveau,
maar ook op sublexicaal niveau. Zo komt een fout als ‘achte’ [achtte] veel voor,

65

Het woord ‘brandden’ heeft 57.600 hits in Google (01-12-2007) en ‘branden’ 6.300.000.
Hoewel de bestanden waar Google uit put geen echt corpus vormen en veel tokens in de
hits dubbel worden geteld, is dit een aanwijzing voor frequentieverschillen.
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terwijl die vorm niet bestaat en dus niet zo opgeslagen kan zijn. De verklaring is
hier dat de lettercluster ‘chte’ veel frequenter is dan de cluster ‘chtte’66.
Frith heeft in 1980 aannemelijk gemaakt dat goede lezers die slecht spellen meer
fouten maken die fonologisch wel kloppen met het uitgesproken woord. Een aardige typering is dat volgens Frith deze spellers met een specifiek spellingprobleem lezen met hun ogen, terwijl ze spellen met hun oren, wat niet efficiënt
is. Hun orthografische kennis is minder goed, en/of ze passen het morfologische
principe of de autonome spellingregels niet (goed) toe. Volgens Frith (1980) zou
een verkeerde, meer oppervlakkige leesstrategie de oorzaak kunnen zijn van tekorten in de orthografische kennis. Een lezer moet immers voldoende woorden
met aandacht ontcijferd hebben om een kwalitatief goed orthografisch lexicon te
ontwikkelen. Een wat ander geluid klinkt echter door in de resultaten van het onderzoek van Cassar, Treiman, Moats, Cury Pollo en Kessler (2005). De meest
ervaren leraren bleken niet in hun onderzoek niet in staat de fouten van dyslectische en niet dyslectische leerlingen van elkaar te onderscheiden. De bevinding
was dat dyslectische kinderen alleen veel meer fouten maken dan nietdyslectische leerlingen. Dyslectici in groep 8 spellen niet anders dan niet-dyslectische kinderen in groep 3 en 4 en hebben problemen met dezelfde linguïstische
structuren.
Voor het spellen zonder fouten is in elk geval nodig dat er voldoende kennis is
van morfemen en regels en dat er een goede balans bestaat tussen drie strategieën:
het gebruik van foneem-grafeem-omzettingsregels, het toepassen van autonome
spellingregels en het gebruikmaken van woordbeelden en sublexicale eenheden
die ingeprent zijn. Daarnaast moeten aandacht, concentratie en zelfregulatie ervoor zorgen dat de procedures goed worden gevolgd, aspecten van attitude dus.
Een leerling die niet controleert wat hij schrijft of typt, maakt ongetwijfeld fouten. Correct spellen is dus een complex gebeuren.



66

De lettercombinatie ‘chtte’ heeft 3.690 hits in Google (1 december 2007) en ‘chte’ 756.000.
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6.1 Onderzoeksvragen,operationaliseringenhypotheses
1
2
3
4

5
6

Wat is aan het begin van de brugklas het gemiddelde spellingniveau en wat
is het niveau uitgesplitst naar vo-type, geslacht en taalachtergrond?
Welke soorten fouten maken brugklassers?
Maken zwakke spellers andere fouten dan niet-zwakke spellers?
In welke mate wordt het spellen in de brugklas voorspeld door opleidingsniveau, ervaringsfactoren en cognitieve factoren en welke verschillen zijn er
op dit gebied met technisch lezen?
Wat is de samenhang tussen zwak technisch lezen en zwak spellen?
Maakt de orthografische kennis van zwakke lezers verschil voor hun prestaties bij spellen?

We hebben het spellen onderzocht met de digitale Spellingtest A van Muiswerk
Educatief. In deze test moeten de leerlingen 40 keer in een zin die op hun scherm
verschijnt een ontbrekend woord typen (items p. 328). De hele zin - inclusief het
in te typen woord - wordt in het computerprogramma voorgelezen. Na het onderzoek zijn de soorten fouten geanalyseerd, waarbij in één woord verschillende
fouten konden worden geteld (zie verder hoofdstuk 2: Methode).
Voor het duiden van spelfouten is gekozen voor uitsplitsing op basis van een linguïstische beschrijving (Kleijnen, 1997, 1992; Van Berkel, 1999), waarbij de wat
meer wetenschappelijke benamingen van Van Berkel (1999) zijn gehanteerd. We
hebben in het voorgaande gezien dat bij het Nederlandse schriftsysteem foneemgrafeem-koppelingen en autonome spellingregels een rol spelen, evenals kennis
van de Nederlandse morfemen. Bij een klein aantal woorden is sprake van een
bijzondere vorm, die afwijkt van regels of morfemen en die moet worden ingeprent. Deze beschrijving vormt de basis voor de foutenindeling die bij de
spellingtest gehanteerd is. Het onderscheid l(lexicaal)-morfologisch en
g(grammaticaal)-morfologisch is gemaakt om onderscheid te kunnen maken tussen lexicaal bepaalde morfologische spellingen waarbij het voldoende is om te
kijken naar het woord zelf, en grammaticaal bepaalde morfologische spellingen
waarvoor over de grenzen van het woord heen gekeken moet worden naar de
grammaticale functie van het woord in de zin. Bekend is dat veel taalgebruikers
juist met deze categorie veel problemen hebben (Sandra, Daems & Frisson, 2001;
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Bosman, 2005). Op deze manier werden vijf soorten fouten onderscheiden, waarbij 3 en 4 samen ook beschouwd kunnen worden als één morfologische categorie:
1
alfabetisch, d.w.z. fouten in de alfabetische spelling, de koppeling tussen fonemen en grafemen), bijvoorbeeld schuirdeur of schuurduer;
2
orthografisch, d.w.z. fouten waarbij de autonome spellingregels niet goed
zijn toegepast, bijvoorbeeld: programa, kooningin;
3
l-morfologisch, d.w.z. fouten in de morfologische spelling die alleen lexicaal
bepaald zijn, bijvoorbeeld taloze, handoek, voordurend;
4
g-morfologisch, d.w.z. fouten in de morfologische spelling die ook grammaticaal bepaald zijn, bijvoorbeeld vermelde/vermeldde, wordt/word,
veranderd/verandert.
5
logografisch, d.w.z. fouten in de woordspecifieke schrijfwijzen, bijvoorbeeld: apoteek, millieu;
De linguïstische foutenclassificatie is gebaseerd op de vraag tegen welk spellingsprincipe of welke uitzondering bij een bepaalde fout wordt ‘gezondigd’,
zonder de oorzaak van de gemaakte fout te interpreteren in termen van gedrag. Er
zijn ook foutsoorten buiten beschouwing gelaten, bijvoorbeeld hoofdletter-, aaneenschrijf- en interpunctiefouten. De reden daarvan is dat we in de onderwijspraktijk zien dat deze fouten vaak ook door goede spellers nog worden gemaakt. Er
werd dus niet verwacht dat deze fouten zouden discrimineren tussen zwakke en
goede spellers.
In elk woord kon meer dan één fout worden gemaakt, en ook meer dan één fout
per foutsoort. Bijvoorbeeld: een leerling die ‘gemaldde’ typte in plaats van ‘vermelde’, maakte volgens onze telling een alfabetische fout (a in plaats van e), een
l-morfologische fout (ge in plaats van ver, het verkeerde morfeem is gebruikt), en
een g-morfologische fout (dd in plaats van d bij het bijvoeglijk naamwoord waar
het hier om gaat). Leerlingen die bij meer dan de helft van de woorden niets hebben ingetypt, een totaal ander woord of een enkel teken, zijn niet meegenomen in
het onderzoek (n = 11). Voor het overige is voor een ‘overgeslagen’ woord het
aantal mogelijke fouten geteld67. De aantallen mogelijke fouten per categorie zijn:
67

In een woord als ‘voortdurend’ konden bijvoorbeeld maximaal 10 fouten gemaakt worden.
verkeerd spellen van v – oo – r – d – r – e – n (7 alfabetisch), u (1 orthografisch), t en eindd (2 l-morfologisch).
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alfabetisch 199, orthografisch 36, lexicaal-morfologisch 50, grammaticaalmorfologisch 14, logografisch 1468.
Afzonderlijk is nagegaan hoeveel fouten fonologisch acceptabel zijn, dat wil zeggen: in overeenstemming met de inheemse klanktekenkoppelingen. Fouten als
‘bekenste’, ‘bekentste’ en ‘bekendsten’ (de eind-n wordt in beschaafd Nederlands
meestal niet uitgesproken), gelden dan als fonologisch acceptabel en aan deze
voorbeelden is te zien dat ook hypercorrectie (de eind-n) daarbij is meegenomen.
Maar fouten als ‘bekeste’ en ‘bekneste’ gelden niet als fonologisch acceptabel:
uitspraak van het woord zou tot een andere klankvorm leiden. Leerlingen hebben
in hun spelling vaak wel rekening gehouden met de klank, maar niet een autonome spellingregel toegepast (gevaaren), geen rekening gehouden met het
morfologische principe (handoek), of met een uitzonderlijke klanktekenkoppeling, waarvan in logografische spellingen sprake is (internasjonale).
Anderemetingen
Er is een enquête afgenomen over leeservaring. Voor receptieve woordkennis
Nederlands en Engels is de gedigitaliseerde versie van de Peabody Picture Vocabulary Test gebruikt. Het fonologisch decoderen is gemeten met De Klepel,
benoemsnelheid met RAN cijfers en de orthografische competentie met (1) Flitskeuze pseudowoorden, (2) de Visuele Attentie Test, (3) de Orthografische
Keuzetesten Nederlands en Engels (OKN en OKE) en (4) de reactiesnelheid bij
de OKN. Voor uitgebreide beschrijving van testen en enquêtes, zie Hoofdstuk 2:
Methode.
Werkwijze
Voor het kunnen bespreken van de resultaten bij Spelling Nederlands is uitgegaan
van het aantal gemaakte fouten. Dat is als maat voor spellingvaardigheid preciezer dan het aantal goed gespelde woorden. Een leerling kan namelijk in elk woord
meer dan één fout maken. Wanneer we alleen op woordniveau tellen wat helemaal goed is, wordt een leerling die ‘vermeldde’ typt in plaats van ‘vermelde’
hetzelfde beoordeeld als een leerling die ‘gemaldde’ typt. Bovendien zou een
groei van ‘bisonderen’ naar ‘bizonderen’ naar ‘bijzondere’ (zie hoofdstuk 8) niet
68

Over bepalen van de mogelijke fouten per woord is overleg gevoerd met een dr. van Berkel, die ervaring heeft met deze woordanalyses..
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gemeten kunnen worden. Absolute foutenaantallen zijn bovendien omgerekend
naar percentages van het aantal mogelijke fouten. Deze maat heeft het voordeel
dat foutsoorten, die in verschillende mate in de testwoorden voorkomen, onderling vergelijkbaar zijn en ook dat de foutsoorten bij Nederlands en Engels
vergeleken kunnen worden. Bij de resultaten is gekeken naar verschillen tussen
opleidingsniveaus, tussen jongens en meisjes en tussen allochtone en autochtone
leerlingen.
Om na te gaan in hoeverre de resultaten van Spelling Nederlands afhankelijk waren van de klas waar leerlingen in zaten, is een multilevel-analyse uitgevoerd.
Daarnaast werd een stapsgewijze hiërarchische lineaire regressieanalyse gerealiseerd, waarmee is nagegaan welke achtergrondfactoren en cognitieve factoren van
invloed zijn op spellen van Nederlandse woorden. We hebben daarbij hetzelfde
model gebruikt als bij het lezen van Nederlandse woorden, waardoor de predictors van technisch lezen en spellen vergeleken konden worden. Ook is gekeken of
de prestaties van zwakke spellers kwalitatief verschillen van die van niet-zwakke
spellers en op dezelfde mannier zijn prestaties van zwakke en niet-zwakke lezers
vergeleken. Tot slot zijn de prestaties van zwakke lezers met weinig orthografische kennis vergeleken met die van zwakke lezers met redelijke tot goede
orthografische kennis. Daarvoor gebruikten we de bij elkaar getelde scores (aantal
goed) van de Nederlandse en Engelse Orthografische Keuzetest die hoog met elkaar correleren (r = .73).
Hypotheses
Omdat bij correct spellen sprake is van regeltoepassing, patroonherkenning en
bewust monitoren, aspecten waar een zekere intelligentie voor nodig is, verwachten we bij spellen grotere verschillen tussen de opleidingsniveaus dan bij technisch lezen en een grotere voorspellende waarde van de factor opleidingsniveau.
Omdat meisjes in Nederland en een aantal andere landen een kleine tot middelmatige voorsprong op de jongens hebben als het gaat om taal en lezen verwachten
we dat meisjes ook bij spellen beter presteren dan jongens. Er worden geen verschillen tussen allochtone en autochtone leerlingen verwacht. Bij het toepassen
van de klanktekenkoppelingen en de autonome spellingregels hoeven allochtone
leerlingen niet in het nadeel te zijn en op basis van de theorie (zie Figuur 2, p. 15)
172

Spellen

kan voorspeld worden dat het effect van woordkennis op de spellingvaardigheid
gering zal zijn.
Eveneens op basis van de theorie kan verwacht worden dat het spellen van Nederlandse woorden net als het technisch lezen voor een belangrijk deel bepaald wordt
door de fonologische competentie. We verwachten bovendien enige invloed van
de ervaringsfactoren leeservaring en woordkennis, en een grotere invloed van de
orthografische competentie dan bij technisch lezen, omdat bij spellen hogere eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de orthografische representaties in het
langetermijngeheugen.
Wat het verband tussen zwak lezen en zwak spellen betreft verwachten we een
groep aan te treffen die zowel bij het lezen als spellen zwak is en omdat de fonologische competentie voor technisch lezen zo belangrijk is, dat deze groep vooral
te herkennen zal zijn aan het grotere aantal fonologisch onacceptabele spellingen.
Omdat spellen moeilijker is dan lezen zal er bovendien een groep zijn die bij lezen niet, maar bij spellen wel uitvalt. In het algemeen zullen zwakke lezers met
een relatief betere orthografische kennis beter presteren dan zwakke lezers die deze kwaliteit niet hebben. Voor het spellen moet immers vaak een beroep worden
gedaan op de opgeslagen woordbeelden.

6.2 ResultatenbijspellingNederlands
De gekozen spellingtest was voor sommige brugklasleerlingen lastig. Soms zó
lastig dat ze niet eens probeerden de juiste vorm te typen. In totaal hebben 11
leerlingen, verspreid over de vier laagste opleidingsniveaus, dat bij meer dan de
helft van de woorden gedaan. Hun resultaten zijn niet meegenomen in wat hier
volgt.
De verschillen tussen de leerlingen zijn groot. Brugklasleerlingen spelden van de
40 woorden in de context van zinnen gemiddeld 26 woorden goed (n = 678, SD =
6,4; minimum = 9; maximum = 40). Zij maakten gemiddeld 21 fouten (n = 678,
SD = 15; minimum = 0; maximum = 112) in de fout gespelde woorden. Het aantal
fouten is vervolgens omgerekend naar percentages van het aantal mogelijke fou173
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ten. Daardoor kunnen foutsoorten, die in verschillende mate in de testwoorden
voorkomen, onderling vergeleken worden. De gemiddeld 21 fouten die brugklasleerlingen maken, vormen 6,7% van het aantal mogelijke fouten. De correlatie
tussen het aantal goed gespelde woorden en het percentage fouten is .85.
Opleidingsniveau,geslachtentaalachtergrond
Overeenkomstig de verwachtingen zijn meisjes (n = 325) beter in spellen dan
jongens (n = 353): gemiddeld foutenpercentage 5,9 (SD 3,7) versus gemiddeld
foutenpercentage 7,5 (SD 5,4)69 en net als bij het technisch lezen bestaat tussen
allochtone leerlingen (n = 83) en autochtone leerlingen (n = 595) ook bij het spellen van Nederlandse woorden geen verschil.
Het verschil tussen leerlingen in het hoogste opleidingsniveau (32 woorden goed,
foutenpercentage 3,3) en het laagste opleidingsniveau (20 goed, foutenpercentage
10,8) is groot (zie Tabel 22). Gemiddeld spellen de leerlingen uit vmbo-bbl slechter dan basisschoolleerlingen aan het begin van groep 7 en leerlingen uit vmbokbl vergelijkbaar met dat niveau70. Uitgaande van deze cijfers hebben beide groepen bij spellen dus een achterstand van twee jaar of meer. Opvallend is ook de
grote variantie in vmbo-bbl en vmbo-kbl. Deze twee lage niveaus verschillen overigens niet van elkaar, en havo en vwo ook niet. Verder is er overal wel verschil
gemeten tussen opeenvolgende vo-types. In de tabel zien we vooral een groot verschil tussen het tweede en het derde opleidingsniveau (vmbo-kbl en vmbo-tl). Het
door de meeste scholen niet gerealiseerde vmbo-gl-niveau zou hier wat spellen
betreft mooi tussen passen.
Voor het vaststellen van de norm voor zwak spellen zijn de getransformeerde foutenpercentages gebruikt (logtransformatie), omdat de percentages niet normaal
verdeeld waren. Er is vervolgens een afbreekscore voor ‘zwak spellen’ berekend
door in navolging van de normering van de EMT van de foutenpercentages het
gemiddelde te nemen, in dit geval vermeerderd met 1 standaarddeviatie. Op basis
van deze berekening hoort 14,7% van de leerlingen (n = 100) bij de zwakke spel69
70

df 627,884, t -4,709, p <.01, Cohen’s d 0,3
Aan het begin van groep 7 spellen leerlingen volgens de uitgever 21 woorden goed, aan het
begin van groep 8 komen ze aan 24. De onderzochte aantallen zijn echter klein (groep 7: n
= 91, groep 8: n = 144).
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lers. Zoals verwacht treffen we in de lagere opleidingsniveaus veel meer zwakke
spellers aan dan in de hogere niveaus. Het aantal loopt van 38% in vmbo-bbl naar
0% bij gymnasium (zie Tabel 22).
Tabel 22 Resultaten Spellingtest
Gemiddelde aantallen goed gespelde woorden en gemiddelde foutenpercentages van leerlingen
van 6 verschillende opleidingsniveaus bij de Spellingtest Nederlands, met tussen haakjes de
standaarddeviaties. In de kolom rechts het gemiddelde percentage zwakke spellers.
gem perc
Opleidingsniveau
n
gem aantal goed
gem foutenperc
zwakke spellers
vmbo-bbl
93
20 (5,6)
10,8 (5,9)
38
vmbo-kbl
97
21 (5,8)
10,4 (6,2)
37
vmbo-tl
147
26 (5,1)
6,4 (3,2)
14
havo
152
27 (5,2)
5,6 (3,0)
7
vwo
89
29 (4,8)
4,9 (3,0)
4
gymnasium
100
32 (3,6)
3,3 (1,7)
0
Totaal
678
26 (6,3)
6,7 (4,8)
15

6.3 FoutsoortenbijspellingNederlands
De gemiddelde percentages van het aantal mogelijke fouten laten zien dat de beruchte morfologische spellingen die ook bepaald worden door de grammaticale
functie van het woord (g-morfologische spellingen) voor brugklasleerlingen het
moeilijkst zijn. Gevolgd door de logografische spellingen, waarvoor het woordbeeld correct opgeslagen moet zijn. Deze laatste zijn ongeveer even moeilijk als
de l-morfologische spellingen, waarvoor morfologische kennis nodig is. Alfabetische spellingen waarbij foneem-grafeem-omzettingsregels moeten worden
toegepast en orthografische spellingen waarbij de autonome spellingregels een rol
spelen (zie Tabel 23) zijn voor de totale populatie het eenvoudigst.
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Tabel 23 Gemiddelde foutenpercentages per spellingcategorie
Gemiddelde foutenpercentages met tussen haakjes de standaarddeviaties, minimum en maximum per spellingcategorie.
gemiddeld
alfabetische spellingen
orthografische spellingen
l-morfologische spellingen
g-morfologische spellingen
logografische spellingen
totaal

minimum

maximum

0
0
2
0
0
0,3

33
44
54
60
86
36

4 (4)
4 (5)
13 (8)
22 (9)
13 (13)
6,7 (4,8)

Er zijn over het algemeen aanzienlijke correlaties tussen de foutsoorten zoals Tabel 24 aangeeft, maar de g-morfologische spellingen vormen daarop een
uitzondering.
Tabel 24 Correlaties tussen percentages van het aantal mogelijke fouten per spellingcategorie

1 alfabetische spellingen
2 orthografische spellingen
3 l-morfologische spellingen
4 g-morfologische spellingen
5 logografische spellingen

1

2

3

4

5

1

0,73
1

0,76
0,66
1

0,40
0,29
0,37
1

0,63
0,63
0,60
0,40
1

Het foutenpatroon is niet in alle vo-types hetzelfde. Figuur 18 laat zien dat het patroon van de percentages van de alfabetische en orthografische spellingen
vergelijkbaar is. De prestaties bij deze spellingen zijn weergegeven in de twee
onderste twee lijnen, die bijna niet van elkaar te onderscheiden zijn. Ze lopen van
ongeveer 7% in de twee laagste opleidingsniveaus naar ongeveer 2% bij de gymnasiumgroep. Die 7% komen overigens bij vmbo-bbl en -kbl in absolute
foutenaantallen nog wel gemiddeld neer op ongeveer 14 alfabetische fouten. Dat
is tamelijk veel als in aanmerking wordt genomen dat het hier gaat om stof die in
groep 3 van de basisschool al grotendeels wordt aangeleerd. De l-morfologische
en logografische spellingen laten hoge foutenpercentages zien in de twee laagste
opleidingen en veel lagere in de hoge opleidingsniveaus. Duidelijk blijkt ook dat
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de foutenpercentages bij de grammaticaal-morfologische fouten in alle opleidingstypen hoog zijn en relatief weinig van elkaar verschillen.
Figuur 18 Foutenpercentages per spellingcategorie en per opleidingsniveau
30

a lfa be tis c h

25

o rtho gra fis ch
l-m o rfo lo gis c h
20

g-m o rfo lo gis c h
lo go gra fis c h

15

10

5

0
vm bo -bbl

vm bo -kbl

vm bo -tl

ha vo

vwo

gym na s ium



Fonologischacceptabelespellingen
Een andere manier van kijken naar spelfouten is het maken van onderscheid tussen spellingen die fonologisch acceptabel zijn, dat wil zeggen dat het fout
gespelde woord bij teruglezen goed uitgesproken zou worden, en spellingen die
dat niet zijn. Gemiddeld is 62% van de gemaakte fouten fonologisch acceptabel
(SD 24), en hoe hoger het opleidingsniveau, hoe hoger dat percentage: in vmbobbl 45%, in vmbo-kbl 50%, in vmbo-tl 59%, in havo 63%, in vwo 70% en in
gymnasium 83%. Kennelijk wordt er in de lagere opleidingsniveaus minder op
gelet of een gespeld woord wel klopt met de uitspraak. Dat kan wijzen op te weinig controle, maar kan ook veroorzaakt worden door grotere aantallen zwakke
spellers en zwakke lezers in de lagere niveaus, die mogelijk problemen hebben
met de fonologische verwerking.
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Foutenvanzwakkespellers
Zwakke spellers (n = 100) maken in alle foutcategorieën meer fouten dan nietzwakke spellers (n = 578)71. Het verschil tussen de twee groepen is het grootst bij
de alfabetische en l-morfologische spellingen en het kleinst bij de g-morfologische spellingen, waar immers alle leerlingen relatief veel fouten in maken. Het
percentage fonologisch acceptabele fouten is bij zwakke spellers eveneens aanzienlijk lager dan bij niet-zwakke spellers: 20% (SD 12) tegenover 53% (SD
22)72.

6.4 OnderliggendefactorenbijspellingNederlands
Een van de assumpties voor een regressieanalyse is dat de gegevens van een onderzochte meting redelijk normaal verdeeld zijn. Omdat dat niet het geval was, is
op de foutenpercentages logtransformatie toegepast. Nadat gecontroleerd is voor
de predictoren van de regressieanalyse is eerst een multilevel-analyse uitgevoerd
met ‘klas’ als subject. Er blijkt een zeer kleine intra-klassecorrelatie te bestaan
(.007). De klas waar leerlingen in zaten was dus niet (ook) bepalend voor hun
prestaties. In Tabel 25 is daarom slechts het resultaat van een stapsgewijze hiërarchische lineaire regressie weergegeven, waarmee is nagegaan welke achtergrondfactoren en cognitieve factoren van invloed zijn op het spellen. We vergelijken dit
beeld met de factoren die het lezen van Nederlandse woorden bepalen. Daarom is
precies hetzelfde regressiemodel gehanteerd als voor technisch lezen. Het totale
model (N =689 voor lezen en N =678 voor spellen) voorspelt 69% van de variantie bij het lezen en 58% van de variantie bij het spellen van Nederlandse woorden.
Ter vergelijking hieronder de R2-change en de parameters van lezen en spellen
naast elkaar.

71

72

Het verschil tussen de percentages is bij de alfabetische spellingen df 103,761, t -16,186, p
<.01, Cohen’s d 2,2; bij de orthografische spellingen df 104,094, t -12,740, p <.01, Cohen’s
d 1,7; bij de l-morfologische spellingen df 118,819, t -19,584, p <.01, Cohen’s d 2,3; bij de
g-morfologische spellingen df 125,835, t -8,363, p <.01, Cohen’s d 0,9 en bij de logografische spellingen df 111,120, t -14,572, p <.01, Cohen’s d 1,8.
df 385,176, t 25,697, p <.01, Cohen’s d 1,9.
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Tabel 25 Voorspellers van spellen en technisch lezen
Variantie in spellen en lezen van Nederlandse woorden, voorspeld op basis van opleidingsniveau, ervaringsvariabelen, fonologische en orthografische competentie. De cellen van significante parameters zijn gearceerd. De waarden zijn bij spellen over het algemeen negatief omdat
de afhankelijke variabele bestaat uit percentages spelfouten, waarbij hoge getallen op een lage
beheersing duiden.
Spellen
Stap

Blok

Test

1

Intercept/

vmbo-kbl

Opleidingsniveau

R2ch

t

,016

,475

vmbo-tl

-,131

-3,381**

-,051

havo

-,128

-3,037**

-,001

-,025

vwo

-,166

-4,296**

-,048

-1,462

-,244

-5,525**

-,020

-,612

33%

gym
2

3

Ervaringsvariabelen

Technisch lezen
R2ch

β

Leeservaring

3%

Ervaring met Engels

,026

,972

Woordkennis Ned/Eng

-,040

-1,293

Fonologische

Woordomkering

competentie

Fonologisch decoderen

14%

-,010

-,361

-,260

-6,197**

13%

7%

42%

β

t

,015

,518
-1,541

,023

,606

,095

3,487**

-,009

-,379

,043

1,618

-,006
,454

-,257
12,645**

4

Benoem-snelheid

RAN-cijfers

1%

-,120

-3,892**

5%

-,285

-10,823**

5

Orthografische

Visuele attentie

7%

,008

,245

3%

-,059

-2,173**

competentie

Flitskeuze pseudowrd

-,056

-1,443

Orth. Keuzetest Ned/Eng

-,378

-8,836**

,225

6,160**

Reactiesnelheid OKN

,119

4,358**

-,163

-6,949**

58%

-,021

-,620

70%

* p <.05; ** p < .01

Hoewel we ons realiseren dat percentages in deze output niet exact vergelijkbaar
zijn, zien we globaal het volgende beeld. Op de eerste plaats is het effect van intercept en opleidingsniveau veel groter voor spellen dan voor technisch lezen.
Ervaringsvariabelen leveren gezamenlijk een kleine bijdrage aan spellen en van
elk van deze factoren afzonderlijk is alleen leeservaring van belang voor lezen.
De bijdrage van fonologisch decoderen is voor het spellen van Nederlandse
woorden belangrijk, maar wel een stuk minder dan voor technisch lezen. Benoemsnelheid is voor spellen ook minder belangrijk dan voor lezen. In overeenstemming met de verwachtingen is de orthografische competentie belangrijker
voor spellen dan voor lezen. De resultaten van de vijfde stap (het voltooide re-
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gressiemodel) zijn in Figuur 19 in beeld gebracht als ‘voorspellers’ van de onderzochte variabelen.
Figuur 19 Factoren die bijdragen aan spellen en lezen
Grafische weergave van R2-change in de regressieanalyse van de resultaten van het spellen en
lezen van Nederlandse woorden.
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6.5 Hetspellenvanzwakkelezers
Er is een tamelijk grote correlatie van -.5073 tussen technisch lezen en spellen. De
Chi-kwadraat-test meet ook een relatie tussen zwak technisch lezen en zwak spellen74. Toch gaat zwak spellen niet altijd samen met zwak lezen (zie Figuur 20).

73

74

Cohen geeft aan dat een correlatie van 0.5 groot is, 0.3 matig, en 0.1 klein. De gebruikelijke
interpretatie van dit statement is dat alles boven 0.5 groot wordt genoemd, 0.5-0.3 matig,
0.3- 0.1 klein, en alles kleiner dan 0.1 triviaal of niet van belang (Cohen, 1988).
Pearson Chi-kwadraat (tweezijdig, exact) = 74,005 df = 1, p <.01

180

Spellen
Figuur 20 Technisch lezen en spellen Nederlands
Scatterplot van technisch lezen (EMT) en foutenpercentages bij Spelling Nederlands. Zwak
spellen gaat niet altijd samen met zwak technisch lezen.
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Voor de praktijk van het onderwijs is het van belang om te weten hoe groot de
groepen leerlingen ongeveer zijn die uitvallen bij een of beide vaardigheden. Op
basis van de afbreekscores voor zwakke lezers bij EMT en zwakke spellers bij de
spellingtest ontstaan drie groepen die zwak zijn bij lezen en/of spellen: 40 leerlingen (6%) zijn zwak in beide vaardigheden; 60 leerlingen (9%) zijn zwak in
spellen, maar niet in lezen. Bijzonder, want niet voorspeld zijn de 39 leerlingen
(eveneens 6%) die zwak zijn in lezen, maar niet in spellen75.

75

Met een Chi-kwadraat-analyse is gekeken of de geobserveerde frequenties van de subgroepen afwijken van wat je theoretisch zou verwachten. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op
de afbreekscores enerzijds en de correlatie tussen de variabelen anderzijds. De toetsingsgrootheid is 2.07. Daarmee wijken de geobserveerde subgroepaantallen niet af van wat je
op basis van de afbreekscores en correlatie zou verwachten.
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Tabel 26 Zwak en niet zwak bij lezen en spellen
De aantallen brugklasleerlingen die uitvallen bij technisch lezen (aantal goed) en spellen (percentage fouten).
zwak

niet
zwak

539
79%

60
9%

zwak

technisch lezen

spellen
niet
zwak

39
6%

40
6%

We zien in de subgroepen dat van de 76 leerlingen die zwak scoren bij de EMT
53% ook zwak is bij spellen, en dat van de 100 leerlingen die zwak scoren bij de
spellingtest 40% ook zwak is bij de EMT en 60% dus niet (Tabel 26). Daar tegenover staat dat niet zwak scoren bij spellen bijna altijd (in 94% van de gevallen)
ook betekent dat het technisch lezen redelijk is, en andersom, als het technisch lezen niet zwak is, betekent dat heel vaak (in 90% van de gevallen) ook een
redelijke (niet-zwakke) score bij spellen.
De groep met een specifiek spellingprobleem (n = 60) heeft vergeleken met de
dubbelzwakke groep (n = 40) betere resultaten bij fonologisch decoderen en benoemsnelheid, meer orthografische kennis en ook een snellere toegang tot die
kennis (zie Tabel 27, kolom 2). De bijzondere groep met alleen een leesprobleem
(n = 39) is in vergelijking met de dubbelzwakke groep wat sterker in fonologisch
decoderen, maar heeft vooral meer orthografische kennis. Bij de twee snelheidsmaten (benoemsnelheid en orthografische keuzesnelheid) meten we echter geen
verschil (zie Tabel 27, kolom 3).
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Tabel 27 Kenmerken van subgroepen vergeleken
alleen spellen zwak versus
lezen en spellen zwak76
fonologisch decoderen - ruwe score
benoemsnelheid - sec per item
orth. kennis Ned. Eng. - aantal goed
orth. keuzesnelheid - sec per goed antwr
* p <.05; ** p < .01

67 (14) - 45 (10)**
0.40 (0.06) - 0.47 (0.08)**
38 (10) - 31 (9)**
3.7 (1.3) - 4.7 (2.1)**

alleen lezen zwak versus
lezen en spellen zwak77
52 (14) - 45 (10)*
0.48 (0.08) - 0.47 (0.08)
45 (1) - 31 (9)**
4.6 (1.7) - 4.7 (2.1)

Zwakke lezers maken meer spelfouten dan niet-zwakke lezers. Gemiddeld 12,3%
tegenover 6,0%. Hun foutenpercentages zijn ook in alle afzonderlijke categorieën
aanzienlijk hoger (Tabel 28).
Tabel 28 Gemiddelde foutenpercentages van zwakke en niet-zwakke lezers
Gemiddelde foutenpercentages per spellingcategorie, tussen haakjes de standaarddeviaties.
zwakke lezers vs. niet-zwakke lezers78
alfabetische spellingen
orthografische spellingen
l-morfologische spellingen
g-morfologische spellingen
logografische spellingen

8 (6) - 4 (3)**
10 (9) - 3 (4)**
21 (9) - 12 (7)**
29 (11) - 21 (9)**
29 (18) - 11 (11)**

totaal

12 (7) - 6 (4)**

* p <.05; ** p < .01

76

77

78

fonologisch decoderen (Klepel) df 95,070, t 9,018, p <.01, Cohen’s d 1,8; benoemsnelheid
(RAN-cijfers) df 674, t -4,622, p <.01, Cohen’s d 1,0; orthografische kennis df 674, t 3,171,
p <.01, Cohen’s d 0,8; orthografische keuzesnelheid df 60,173, t -2,685, p <.01, Cohen’s d
0,6.
fonologisch decoderen (Klepel) df 69,155, t 2,620, p =.01, Cohen’s d 0,6; benoemsnelheid
(RAN-cijfers) n.s.; orthografische kennis df 674, t 5,573, p <.01, Cohen’s d 1,4; orthografische keuzesnelheid n.s.
alfabetische fouten df 80,640, t -6,296, p <.01, Cohen’s d 0,9; orthografische fouten df
79,081, t -6,237, p <.01, Cohen’s d 0,9; l-morfologische fouten df 86,698, t -7,969, p <.01,
Cohen’s d 1,0; g-morfologische fouten df 88,578, t -5,818, p <.01, Cohen’s d 0,8; logografische fouten df 83,047, t -8,464, p <.01, Cohen’s d 1,2.
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In Figuur 21 is het verschil tussen zwakke en niet-zwakke lezers uitgedrukt in het
aantal standaarddeviaties van de niet-zwakke groep. Uit berekeningen blijkt dat
de logografische spellingen voor zwakke lezers in verhouding het moeilijkst zijn
(zie Tabel 28 en voetnoten). Zoals verwacht maken zwakke lezers in verhouding
ook meer fonologisch onacceptabele fouten dan niet-zwakke lezers: 49% (SD 15)
tegenover 63% (SD 25)79.
We hebben gezien dat er twee subgroepen zwakke spellers te onderscheiden zijn:
zwakke spellers die ook zwak lezen (n = 50), en zwakke spellers die normaal lezen (n = 65). Tussen deze groepen bestaat bij het spellen een kwalitatief verschil
(zie Figuur 21).
Figuur 21 Gemiddelde foutenpercentages per subgroep zwakke spellers
Gemiddelde percentages fouten per spellingcategorie van leerlingen met een specifiek spellingprobleem, vergeleken met leerlingen die zwak zijn in lezen én spellen.
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Bij drie van de vijf spellingcategorieën zijn de prestaties vergelijkbaar, maar er is
verschil bij de orthografische spellingen waar autonome spellingregels toegepast
moeten worden en bij de logografische spellingen waarvoor het woordbeeld onthouden moet worden80. Dubbelzwakke leerlingen zijn dus slechter in deze twee
79
80

df 138,465, t 7,470, p <.01, Cohen’s d 1,0
orthografische spellingen df 67,580, t -3,197, p <.01, Cohen’s d 0,7; logografische spellingen df 80,268, t -3,422, p <.01, Cohen’s d 0,7.
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spellingcategorieën. Bovendien maken zwakke spellers die wel normaal lezen
meer fonologisch acceptabele fouten dan de dubbelzwakke groep81, wat de bevindingen van Frith (1980) bevestigt.
Zwaklezenenorthografischekennis
Orthografische kennis kan beschouwd worden als het resultaat van orthografische
verwerking (Burt, 2006). Er zijn niet alleen verschillen in de orthografische kennis zoals gemeten met de Orthografische Keuzetesten Nederlands en Engels in de
totale groep, maar ook in de subgroep van zwakke EMT-lezers. In de middelste
kolom van Tabel 29 is het verschil tussen orthografisch zwak en niet zwak van de
totale populatie weergegeven, in de rechterkolom het prestatieverschil van zwakke EMT-lezers met verschillende orthografische capaciteiten.
Tabel 29 Effect van orthografische kennis
Gemiddelde foutenpercentages van orthografisch zwakke versus niet zwakke lezers. In de middelste kolom de contrasten binnen de totale groep, in de rechter kolom de contrasten in de
groep zwakke EMT-lezers. Tussen haakjes de standaarddeviaties.
zwakke EMT-lezers83
totale groep82
alfabetische spellingen
orthografische spellingen
l-morfologische spellingen
g-morfologische spellingen
logografische spellingen

9 (6) - 3 (3)**
10 (9) - 3 (4)**
22 (8) - 11 (6)**
27 (11) - 21 (9)**
30 (17) - 10 (10)**

10 (8) - 5 (3)**
14 (10) - 5 (5)**
25 (9) - 15 (5)**
30 (11) - 27 (9)
36 (16) - 19 (14)**

totaal

13 (7) - 6 (3)**

15 (7) - 8 (3)**

* p <.05; ** p < .01

Van de totale groep hoort 16,8% bij de orthografisch zwakkeren (lagere score dan
gemiddeld minus 1 standaarddeviatie). Deze groep (n = 116) maakt gemiddeld
81
82

83

df 66,995, t -2,015, p =.048, Cohen’s d 0,7
alfabetisch df 119,241, t -8,633, p <.01, Cohen’s d 1,1; orthografisch df 119,185, t -7,938, p
<.01, Cohen’s d 1,0; l-morfologisch df 136,739, t -13,657, p <.01, Cohen’s d 1,5; gmorfologisch df 121,927, t -5,229, p <.01, Cohen’s d 0,6; logografisch df 127,058, t 10,833, p <.01, Cohen’s d 1,3; totaal df 121,873, t -10,989, p <.01, Cohen’s d 1,3
alfabetisch df 51,250, t -4,003, p < .01, Cohen’s d 0,9; orthografisch df 62,418, t -5,119, p <
.01, Cohen’s d 1,1; l-morfologisch df 69,028, t -6,265, p < .01, Cohen’s d 1,4; gmorfologisch n.s.; logografisch df 77, t -5,040, p < .01, Cohen’s d 1,1; totaal df 57,402, t 5,423, p < .01, Cohen’s d 1,2
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13% (SD 7) van het aantal mogelijke fouten, de orthografisch sterkere groep 6%
(SD 3), minder dan de helft dus. Ook bij de zwakke EMT-lezers is er een verschil
tussen de orthografisch zwakke (n =42) en niet-zwakke groep (n =37), hoewel het
prestatieverschil wat minder groot is: gemiddeld 15% (SD 7) versus 8% (SD 3).
Uit de berekeningen blijkt dat bij de totale groep en bij de zwakke lezers de orthografische kennis het grootste effect heeft op de l-morfologische spellingen, al
zijn de verschillen met de andere foutsoorten meestal niet erg groot. Verder valt
op dat orthografische kennis nog wel verschil maakt voor de g-morfologische
spellingen in de totale groep, maar niet in de groep zwakke lezers.
Zoals te verwachten maakt orthografische kennis dus ook bij het spellen verschil,
niet alleen bij normale, maar ook bij zwakke lezers. Zwakke lezers die orthografisch sterker zijn, halen betere resultaten dan zwakke lezers die dat niet zijn.
Tegelijkertijd bestaat tussen de subgroepen zwakke EMT-lezers geen verschil in
fonologische competentie zoals gemeten met de test Woordomkering. Ze zijn
daarin vergelijkbaar zwak. Dit is een bevestiging van Het Phonological Core Variable Orthographic Difference Model (PCVOD), dat aangeeft dat bij zwakke
lezers wat de orthografische capaciteiten betreft verschillende profielen kunnen
worden aangetroffen (Van der Leij & Morfidi, 2006; Bekebrede et al., 2007)

6.6 Samenvattingenconclusies
Correct spellen is een aspect van geletterdheid waar veel mensen grote waarde
aan hechten. Het Nederlandse schriftsysteem is tamelijk regelmatig maar complex. Het is gebaseerd op een alfabetisch principe (de foneem-grafeem-koppelingen) en een morfologisch principe, maar autonome spellingregels bepalen de
uiteindelijke vorm van de woorden. Bijna alle inheemse woorden en driekwart
van alle niet-inheemse Nederlandse woorden kunnen op basis van deze uitgangspunten en regels voorspeld worden. Een beperkt aantal woorden heeft in het
Nederlands een woordspecifieke spelling die niet te voorspellen is.
Vergeleken met lezen is spellen een minder geautomatiseerd, meer serieel proces,
waarbij snelheid minder belangrijk is dan accuratesse en waarbij verschillende
soorten regels op het juiste moment bewust moeten worden toegepast. Goed spel186
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len is daardoor moeilijker dan foutloos lezen en het leren ervan neemt veel meer
tijd in beslag. Het leren van de klanktekenkoppelingen is het beginpunt van zowel
lezen als spellen, maar van deze koppelingen wordt bij het spellen al snel ook afgeweken. De complicaties die zich bij het spellen kunnen voordoen, hebben te
maken met het orthografische karakter van het Nederlands en met de specifieke
kenmerken van het spellingproces.
De deelnemers aan het Brugklasproject spellen gemiddeld 26 van de 40 woorden
goed en daarbij maken ze gemiddeld 21 fouten, wat 6,7% is van het aantal mogelijke fouten (in totaal 314). We hebben vooral deze laatste maat gebruikt om
foutsoorten, die in verschillende mate voorkomen in de spellingtest, toch te kunnen vergelijken. Uit de resultaten blijkt dat meisjes beter spellen dan jongens. Dat
is in overeenstemming met het verschijnsel dat meisjes in Nederland en een aantal andere landen een kleine tot middelmatige voorsprong op de jongens hebben
bij taal en lezen, wat onder andere te maken zou kunnen hebben met attitudekenmerken als belangstelling en motivatie (Van Langen & Driessen, 2006). Er
bestaan bij spelling net als bij technisch lezen geen verschillen tussen allochtone
en autochtone leerlingen.
Zoals verwacht zijn er verschillen tussen de opleidingsniveaus, die variëren van
een gemiddeld foutenpercentage van 10,8 in het laagste vmbo-niveau, tot 3,3% in
de gymnasiumgroep. In vmbo-bbl hoort 38% van de leerlingen bij de zwakke
spellers, in de gymnasiumgroep 0%. Leerlingen in vmbo-bbl en -kbl hebben gemiddeld een achterstand van twee jaar of meer op de gemiddelde brugklasscore.
Een van de oorzaken daarvan is wellicht dat spelling een selectiecriterium is voor
het voortgezet onderwijs. Van de taalvragen in de Cito-toets gaan 20 van de 100
over spelling. Een oorzaak voor de grote verschillen tussen de vo-types zou ook
gevonden kunnen worden in verschillen in aard en intensiteit van de spellinginstructie: toekomstige vwo- en gymnasiumleerlingen worden op de basisschool
wellicht beter getraind op spelling dan andere leerlingen. Een belangrijke factor
zal zeker ook zijn dat spelling een beroep doet op intellectuele capaciteiten: er is
zoals hierboven is aangegeven een goed ingericht langetermijngeheugen voor nodig, kennis van een groot aantal autonome spellingregels, abstractievermogen en
een goede strategische aanpak.
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Analysevandespelfouten
De fouten die de leerlingen in de spellingtest maakten zijn geanalyseerd en ondergebracht in vijf linguïstische foutencategorieën. In absolute zin werden bij de
spellingtest de meeste fouten gemaakt in de alfabetische spellingen. Hoewel de
kans om een alfabetische fout te maken vele malen groter is dan de kans om een
andere fout te maken, is toch opvallend dat brugklasleerlingen nog gemiddeld 14
alfabetische fouten maken in de 40 woorden. Vanaf groep 4 van de basisschool,
als men begint met het aanleren van de spellingregels, wordt immers al aangenomen dat leerlingen de foneem-grafeem-koppelingen beheersen. Maar ondanks het
gegeven dat leerlingen in onderzoek aangeven spellen zonder fouten belangrijk te
vinden, heeft dit verschijnsel misschien toch te maken met een ‘msn-effect’. Tijdens het chatten gebruiken jongeren msn-taal, waarvan de kenmerken zijn:
gebruik van emoticons84, afkortingen en spreektaal (Wikipedia, 22 november
2007). Ze typen woorden als ‘cker’(zeker), ‘srry’ (sorry), ‘me2’ (ik ook) en aand8
(aandacht). Chatten moet vooral razendsnel gaan en het is vanzelfsprekend dat de
conventies van de spelling dan wel eens op de tweede plaats komen.
Hoewel de absolute aantallen alfabetische fouten groot zijn, ontstaat er een ander
beeld wanneer gekeken wordt naar het percentage mogelijke fouten. Dan blijkt dat
in verhouding het kleinste percentage fouten is gemaakt in de alfabetische en orthografische categorie. Deze spellingen zijn voor veel leerlingen dus kennelijk
relatief eenvoudig. De lexicaal-morfologische spellingen en ook de logografische
spellingen blijken veel moeilijker en zoals verwacht zijn de grammaticaalmorfologische spellingen, waarbij over de grenzen van het woord heen gekeken
moet worden naar de functie van het woord in de zin voor alle brugklasleerlingen
het moeilijkst, wellicht omdat voor de spelling van de homofone vormen waar het
hier meestal om gaat (dezelfde uitspraak, maar een verschillende spelling, bijvoorbeeld: vermelde/vermeldde, word/wordt, verandert/veranderd), morfologische en syntactische analyse vereist is, waar deze leeftijdsgroep vaak nog niet
goed toe in staat is. Bovendien speelt bij de spelling van deze woordvormen het
langetermijngeheugen een rol: er zijn twee mogelijke spellingen, of onderdelen
ervan, opgeslagen en deze vormen concurreren met elkaar. Uit psycholinguïstisch
onderzoek blijkt ook (Sandra, 2001) dat in zulke gevallen de frequentste vorm
84

Symbolen die emoties weergeven door middel van een plaatje of een combinatie van leesen lettertekens.
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vaker correct gespeld wordt. Na de grammaticaal-morfologische spellingen zijn
de lexicaal-morfologische en logografische spellingen het moeilijkst.
Volgens Frith (1985) en Caravolas (2005) is de volgorde van verwerving van de
verschillende spellingen voor alle alfabetische talen hetzelfde. De meeste brugklassers blijken het door Frith geschetste eindniveau wat de alfabetische en
orthografische spellingen betreft bij Nederlands wel ongeveer bereikt te hebben.
Alleen zwakke lezers zitten nog in de overgangsfase van fonologisch naar orthografisch (zie verderop). De morfologische en logografische spellingen komen in
de taxonomie van Frith niet voor, en die leveren nu juist voor Nederlandse brugklassers de meeste problemen op. Senechal (2000) vond voor Franse kinderen in
groep 4 dat woorden met regelmatige spellingen (gevormd via regelmatige klanktekenkoppelingen of orthografische regels) het eenvoudigst te spellen zijn, daarna
volgen de morfologische spellingen en tot slot de logografische.
Tussen de fouten van zwakke en niet-zwakke spellers bestaat vooral een kwantitatief verschil: in alle foutsoorten maken zwakke spellers meer fouten. Een
uitzondering vormen de grammaticaal bepaalde morfologische fouten, waar ook
betere spellers nog vaak over struikelen. Dat is in overeenstemming met de bevinding van Bosman et al. (2006) dat deze spellingcategorie zelfs bij gevorderde
en hoogopgeleide spellers (universitaire studenten) nog een struikelblok is.
Zwakke spellers zijn daardoor in de onderwijspraktijk niet te herkennen aan de
soorten fouten die ze maken. Een duidelijk kwalitatief verschil is wel dat zwakke
spellers over het algemeen meer fouten maken die fonologisch onacceptabel zijn
dan niet-zwakke spellers (53% versus 20%). Dat kan te maken hebben met tekorten in de fonologische verwerking, met het kiezen van de verkeerde strategie
(woordbeeldstrategie waar de fonologische strategie vereist is), of simpelweg met
het onvoldoende controleren van het spellingproces. Aan deze fonologisch onacceptabele fouten zijn zwakke spellers wellicht wel te herkennen.
Voorspellersvoorspelleninvergelijkingmettechnischlezen
Wat cognitieve en achtergrondvariabelen voor het spellen betreft, blijkt in de regressieanalyse dat opleidingsniveau een belangrijke factor is voor de spellingvaardigheid. In tegenstelling tot technisch lezen zijn de indicatorvariabelen van de
afzonderlijke opleidingsniveaus bij spellen ook vrijwel steeds significant. Erva189
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ringsfactoren als woordkennis en leeservaring verklaren hierna echter geen variantie meer. Wellicht wordt de invloed hiervan ‘afgevangen’ door het
opleidingsniveau. Zoals verwacht is het fonologisch decoderen de tweede factor
van belang, hoewel veel minder belangrijk dan bij technisch lezen (14% versus
42% R2-change). En omdat voor het spellen de kwaliteit van de orthografische
opslag belangrijker is dan voor het lezen, levert de orthografische competentie bij
spellen inderdaad een grotere bijdrage aan de variantie dan bij het technisch lezen: 7% R2-change versus 3% R2-change. Daarbij moet echter in aanmerking
worden genomen dat het parallelle regressiemodel bij spellen wat minder variantie verklaart dan bij lezen (58% tegenover 67%). Niet alle factoren die voor
spellen belangrijk zijn, worden dus door dit model gedekt. Bij uitbreiding van het
model zal de beperkte hoeveelheid variantie die verklaard wordt door het fonologisch decoderen waarschijnlijk wel blijven bestaan. Het is een aanwijzing dat
‘spellen via de oren’ zoals Frith (1980) het noemde, inderdaad minder adequaat
is. Een speller die de klanken die hij hoort, simpelweg omzet in letters, komt vaak
bij verkeerde spellingen terecht. Een beter passend regressiemodel voor spellen
zou onder andere een maat voor morfologische kennis moeten bevatten, omdat
het morfologische principe bij spellen zo’n belangrijke plaats inneemt. Ook een
test of een enquête waarmee wordt nagegaan of leerlingen strategisch te werk
kunnen gaan, de juiste strategieën toepassen en hun spellen monitoren, zou kunnen bijdragen aan een beter model.
Hetspellenvanzwakkelezers
Technisch lezen en spellen hangen tamelijk sterk met elkaar samen. Deze correlatie betekent dat dat niet zwak scoren bij spellen bijna altijd (in 93% van de
gevallen) ook betekent dat het technisch lezen redelijk is, en andersom, als het
technisch lezen niet zwak is, betekent dat heel vaak (in 90% van de gevallen) ook
een redelijke (niet-zwakke) score bij spellen. Is het spellen of het lezen echter wél
zwak, dan hoeft de andere vaardigheid niet ook zwak te zijn. In het Brugklasonderzoek konden we drie groepen onderscheiden die uitvallen bij lezen en/of
spellen: 9% valt alleen bij spellen uit, 6% alleen bij lezen, eveneens 6% scoort
slecht bij beide activiteiten.
Kenmerkend voor de groep met een specifiek spellingprobleem is dat deze in vergelijking met de dubbelzwakke groep wat sterker is in het fonologisch decoderen,
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dat voor lezen zo belangrijk is. De oorzaak van het probleem van deze groep moet
mogelijk gezocht worden in tekorten in het voorgaande onderwijs (te weinig geoefend, te weinig regels geleerd), of in persoonlijkheidskenmerken van de
leerlingen, bijvoorbeeld aandachttekorten, waardoor de strategische aanpak niet
goed is en de spelling te weinig wordt gecontroleerd. Leerlingen in deze subgroep
maken ook minder fouten die fonologisch onacceptabel zijn dan de dubbelzwakke
groep, zoals ook Frith (1980) gevonden heeft.
De bijzondere groep die alleen bij lezen uitvalt heeft in vergelijking met de dubbelzwakke groep vooral meer orthografische kennis, die voor spellen belangrijker
is dan voor lezen. In de snelheidsmaten verschillen de groepen niet, wat bevestigt
dat voor het lezen die snelheid kennelijk wel belangrijk is. Bovendien kan bij de
relatief betere spellers van deze groep sprake zijn van compensatie van onderliggende tekorten door een betere strategische aanpak. Hoewel op basis van de
theorie niet verwacht, wordt het bestaan van deze subgroep in de praktijk wel
waargenomen. Het gaat dan meestal om leerlingen die veel extra ondersteuning
hebben gehad bij het spellen. Mogelijk hebben zij daarin het compensatiegedrag
kunnen ontwikkelen.
De foutenpercentages van zwakke lezers zijn bij het spellen in alle categorieën
meer dan één en soms twee standaarddeviaties hoger dan die van niet-zwakke lezers, met een uitschieter naar 2,5 bij de logografische spellingen. Het zijn dus
deze laatste spellingen die voor zwakke lezers het moeilijkst zijn. Bovendien maken zwakke lezers wat minder fouten die fonologisch acceptabel zijn vergeleken
met de niet-zwakke groep, maar dat verschil is niet heel groot (49% tegenover
63%). De conclusie moet daarom zijn dat zwakke lezers waarschijnlijk niet aan
hun spelfouten herkend kunnen worden, wellicht ook niet aan het feit dat hun fouten vaker fonologisch onacceptabel zijn. Het is dus begrijpelijk dat zelfs ervaren
leraren het kwalitatieve verschil in het foutenpatroon van zwakke en niet-zwakke
lezers niet opmerken, zoals Cassar et al. (2005) aangeven.
Tussen de twee subgroepen zwakke spellers (al dan niet in combinatie met zwak
lezen) bestaat wel een kwalitatief verschil. De eerste groep maakt in de orthografische en logografische categorie meer fouten dan de zwakke spellers die niet
zwak lezen. Deze leerlingen hebben dus nog moeite met de basale regel voor de
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spelling van enkele of dubbele klinkers en medeklinkers (orthografische spellingen), zoals in ‘paar-paren’ en ‘ham-hammen’. Wellicht is dat te verklaren op
basis van het gegeven dat deze spellingen fonologisch consistent zijn, maar morfologisch inconsistent (Landerl & Reitsma, 2005). De regels voor deze spellingen
worden echter al in groep 4 van de basisschool aangeleerd en gedurende de hele
schoolperiode geoefend. Ze leveren in de brugklas voor de meeste leerlingen geen
problemen meer op. Bij de andere foutencategorie die verschil maakt, de logografische spellingen, gaat het om onregelmatige, weinig voorkomende, klanktekenkoppelingen. Bij het spellen hiervan wordt een groter beroep gedaan op de
kwaliteit van de representaties in het langetermijngeheugen. Dat zwakke spellers
die ook zwak lezen veel fouten maken in deze categorie is een aanwijzing dat de
woorden niet (goed) zijn opgeslagen.
Zoals verwacht maakt orthografische kennis ook bij het spellen verschil, niet alleen bij normale, maar ook bij zwakke lezers. Zwakke lezers die orthografisch
sterker zijn, halen betere resultaten dan zwakke lezers die dat niet zijn. Tegelijkertijd bestaat tussen de subgroepen zwakke EMT-lezers geen verschil in
fonologische competentie zoals gemeten met de test Woordomkering. Ze zijn
daarin vergelijkbaar zwak. Dit kan gezien worden als een bevestiging van Het
Phonological Core Variable Orthographic Difference Model (PCVOD), dat aangeeft dat bij zwakke lezers wat de orthografische capaciteiten betreft verschillende profielen kunnen worden aangetroffen (Van der Leij & Morfidi, 2006;
Bekebrede et al., 2007). Uit de berekeningen blijkt dat bij de totale groep en bij
de zwakke lezers verschillen in orthografische kennis het grootste effect hebben
op de lexicaal-morfologische spellingen al zijn de verschillen met de andere foutsoorten meestal niet erg groot. Een conclusie kan daarom zijn dat orthografische
kennis van belang is voor alle spellingen.
Concluderend kan gezegd worden dat voor zwakke lezers de Nederlandse orthografie bij het spellen meer problemen oplevert dan voor niet-zwakke lezers. We
hebben vastgesteld dat wanneer leerlingen niet zwak scoren bij spellen, in 93%
van de gevallen ook het lezen niet zwak is. Uit dit gegeven kan de conclusie getrokken worden dat een snel en klassikaal af te nemen spellingtest (bij deze test
gemiddeld 7 minuten) ook een goede eerste stap is voor het signaleren van leesproblemen.
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Technisch lezen, spellen, vergelijking met het Nederlands, subgroepen

Engels is een wereldtaal en in het Nederlandse onderwijs van oudsher een belangrijk
vak dat gegeven wordt in alle vormen van voortgezet onderwijs. Sinds 1985 is Engels
bovendien een verplicht vak voor groep 7 en 8 van de basisschool. Bij het onderzoek
naar taalverwerking in de brugklas is daarom niet alleen gekeken naar de prestaties en
vorderingen bij Nederlands, maar ook bij Engels, met als doel om na te gaan of tekorten bij taalverwerking in de moedertaal, ook en in dezelfde mate optreden bij de
verwerking van Engels als tweede taal.
DeorthografievanhetEngels
De orthografieën van het Nederlands en het Engels worden beschouwd als systemen
die nogal van elkaar verschillen. In elk geval neemt het leren leren lezen en spellen in
het Engels drie keer zoveel tijd in beslag dan in meer transparante talen (Seymour,
Aro & Erskine, 2003; Goswami, Ziegler & Richardson, 2005; Ziegler & Goswami,
2006). De vraag is wat het Engelse systeem zo moeilijk maakt.
De basis van het Engels wordt zoals bij elke alfabetische taal gevormd door systematische koppelingen tussen grafemen en fonemen. Een eerste factor die de moeilijkheid
van zo’n taal bepaalt is het aantal ‘bouwstenen’ van het orthografische systeem. Dat
verschilt per taal. Zo telt het Engels 44 fonemen en 179 schrijfwijzen in alleen al de
monosyllabische woorden (Van Berkel, 1999)85, terwijl het inheemse Nederlands 33
fonemen telt, waaraan in totaal slechts 76 - ook meersyllabische - schrijfwijzen ge-
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Sommige onderzoekers komen voor het Engels nog aan (veel) grotere aantallen: Dewey (1971)
noemt 41 fonemen die op 561 verschillende manieren geschreven kunnen worden. LACUS
(Linguistic Association of Canada and the United States) heeft volgens Paulesu (2000) 40 fonemen en 1120 schrijfwijzen geteld. ‘Schrijfwijzen’ is overigens een breder begrip dan
grafemen, omdat hierin ook grafeemcombinaties zijn meegeteld.
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koppeld kunnen zijn (Nunn, 1998)86. De complexiteit van een taal wordt op de tweede
plaats bepaald door de relaties tussen de bouwstenen, het systeem dat ze samen vormen. We hebben het dan bijvoorbeeld over de condities die bepalen welke fonemen
bij welke schrijfwijzen horen. Daarnaast spelen de morfemen een belangrijke rol,
waardoor zoals Carney (1994) aangeeft: ‘The English writing system is (...) not simply
concerned with mapping phonemes into letters. To a large extend it tries to offer the
reader a constant spelling for a morpheme, in spite of the pronunciation of the morpheme in different contexts. Hence the system is in part morphophonemic rather than
purely phonemic.’87
Op basis van haar analyse van de Engelse orthografie stelt Van Berkel (1999) vast dat
in het Engels de meeste fonemen in 80% van de gevallen consistent geschreven worden. Soms is er sprake van twee of drie varianten, maar als je de context erbij betrekt
is al gauw geen sprake meer van ambiguïteit. Haar conclusie luidt dan ook: ‘Uit de
beschrijving komt een beeld naar voren van een complex, maar in grote lijnen consistent systeem’ (Van Berkel 1999, p. 114). Op dit punt sluit zij zich dus niet aan bij het
oordeel van de meeste gedragswetenschappers, die het Engels karakteriseren als niet
alleen een complexe, maar ook een inconsistente taal (Treiman, Mullennix, BijeljacBabic & Richmond-Welty 1995, Landerl, Wimmer & Frith, 1997; Frith, Wimmer &
Landerl, 1998, Martensen et al., 2000, Seymour et al., 2003; Ehri 2005; Ziegler &
Goswami, 2005; Ziegler & Goswami, 2006; Share, submitted). Dit verschil van op86
87

Dat is nog niet zo beknopt als het Italiaans dat slechts 25 fonemen heeft, die weergegeven kunnen worden door middel van 33 grafemen (Paulesu, 2000).
De complexiteit van het Engels heeft met de geschiedenis van de taal te maken. Het oude Engels
was oorspronkelijk een groep dialecten waarvan het Anglo-Saksisch de dominante taal werd. Er
waren invasies van Skandinaviërs, eeuwenlange overheersing door Normandiërs die de Romaanse talen binnenbrachten en invloeden van de Germaanse talen. Hierdoor is het Engels een
gemengde Germaans-Romaanse taal geworden, met veel leenwoorden en een enorm vocabulaire. De laatste 200 jaar zijn er bovendien in het Engels geen spellinghervormingen geweest,
hoewel veel pogingen daartoe zijn ondernomen. Dat heeft te maken met conservatisme van de
taalgebruikers, de vaak onhaalbare doelen van de taalhervormers, en met het besef dat bij een
verandering in de richting van een meer fonemisch systeem morfologisch uitgewerkte semantische verwantschappen zoals in ‘cone/conic’ en ‘south/southern’ verloren zouden gaan
(Venezky, 1980).
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vatting heeft wellicht te maken met de discipline van waaruit uitspraken worden gedaan over de taal. Gedragswetenschappers onderzoeken het taalgedrag van proefpersonen en baseren hun opvattingen over het Engels op de resultaten van dat onderzoek.
In de meeste gevallen is daarbij een relatief beperkt deel van de Engelse orthografie
betrokken. Van Berkel, zich baserend op studies van het Engels zoals die van Carney
(1994), kijkt echter primair naar de taal als zodanig en beschrijft alle aspecten van het
Engelse schriftsysteem.88
Crosslinguïstischonderzoek
Het Engels verschilt niet principieel van het Nederlands: in beide talen wordt de alfabetische basis gevormd door correspondenties tussen fonemen en grafemen; in beide
talen bestaan voorspelbare en niet-voorspelbare correspondenties tussen deze koppelingen; in beide talen is sprake van een morfologisch principe dat bepaalt dat
woorddelen met dezelfde betekenis in verschillende constructies vaak hetzelfde geschreven worden. Onderzoek naar (leren) lezen in verschillende talen laat echter
onveranderlijk zien dat er wat dit betreft wel grote verschillen zijn tussen het Engels
en de meeste andere talen (Landerl et al., 1997; Seymour et al., 2003; Ziegler & Goswami, 2006). Aan dit crosslinguïstische onderzoek kleven echter nogal wat problemen. Om te beginnen is het steeds de vraag of de items die gelezen moeten worden
wel vergelijkbaar zijn: zijn het items die in dezelfde fase van het leesonderwijs aangeboden worden? Is de structuur van de woorden vergelijkbaar? Hebben de woorden
88

Treiman et al. (1995) kijken bijvoorbeeld alleen naar monosyllabische woorden, evenals Martensen et al. (2000) en Ziegler & Goswami (2005). Landerl, Wimmer & Frith (1997) maken
zelf geen analyse van het Engels, maar plakken wel het etiket ‘inconsistent’ op de taal en noemen een aantal voorbeelden. Frith et al. (1998) baseren zich op Plaut, McClelland, Seidenberg
& Patterson (1996), die een up-date van het connectionistisch leesmodel van Seidenberg & McClelland (1989) ontwikkelden (eveneens alleen voor monosyllabische woorden) en in hun
artikel het Engels een quasi-regelmatig systeem noemen, dat bepaald wordt door de kenmerken
‘frequentie’ en ‘consistentie’. De relatie tussen input (letters) en output (klanken) is volgens hen
systematisch, maar er zijn veel uitzonderingen. In Seymour et al. (2003) is niet duidelijk op
welke analyse de schrijvers hun oordeel over de orthografische inconsistenties van het Engels
baseren, alleen dat dyslexieonderzoekers uit 16 verschillende landen dat in een Europees onderzoeksproject hebben vastgesteld. Ehri (2005) en Ziegler & Goswami (2006) baseren zich
vervolgens weer op Seymour et al.
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dezelfde frequentie? Is het aantal buurwoorden gelijk?. En hoe staat het met de frequenties van die buurwoorden? Zo hebben Landerl et al. (1997) lijsten gemaakt van
een-, twee-, en drielettergrepige Duitse en Engelse woorden die hetzelfde zijn in deze
twee talen, of veel op elkaar lijken. Bij sommige duo’s wordt melding gemaakt van
parallelle frequentie, maar lang niet altijd. Het kan goed zijn dat vergelijkbare woorden in de ene taal veel minder frequent zijn, of veel moeilijker, dan in de andere taal.
Seymour heeft voor zijn onderzoek bij beginnende lezers in 12 verschillende landen
woorden geselecteerd die in de eerste maanden van het leesonderwijs aangeboden
worden. Tussen de items bestaan echter grote verschillen. Zo zijn de Nederlandse
items allemaal eenlettergrepig, terwijl op de Engelse lijst twee- en zelfs drielettergrepige woorden staan, die soms ook nog geleed zijn89. Bovendien staan op de Engelse
lijst wel woorden met medeklinkerclusters en op de Nederlandse lijst niet. Alleen al
op basis van de itemselectie is dus te voorspellen dat Engelse kinderen minder goed
zullen presteren na dezelfde beperkte hoeveelheid instructie. En wat dat laatste betreft: het is vanzelfsprekend ook altijd de vraag wat het effect is van verschillen in
instructie. Snowling (1996) geeft bijvoorbeeld aan dat zwakke Engelse lezers kunnen
profiteren van een systematische aanpak waarbij wordt uitgegaan van de fonemen,
maar daar is veel debat over, want dat is niet de instructie die in Engelstalige landen
het meest gebruikt wordt. In tegenstelling daarmee lijkt de opvatting van Landerl
(2000), die vond dat bij Engelse kinderen een systematische fonologische aanpak zoals in Duitsland gebruikelijk is - geen verschil maakte: Engelse kinderen bleven na
dezelfde hoeveelheid instructie veel meer fouten maken.
In zijn artikel over anglocentrisme in het leesonderzoek laat Share (submitted) alle
hiervoor genoemde bedenkingen bij het crosslinguïstische onderzoek de revue passeren. Hij sluit echter af met de opmerking dat weliswaar geen enkele studie alle
relevante item- en subjectvariabelen afdoende heeft kunnen controleren, maar dat een
grote hoeveelheid bewijs onomstotelijk laat zien dat - in elk geval voor de beginnende
taalleerder - het Engels absoluut exceptioneel is. De taal wijkt af van veel andere talen
waar het gaat om het grotere aantal fonemen en schrijfwijzen, het grotere aantal con89

Meerlettergrepige items zijn: yellow, birthday, teacher, elephant, Tuesday, about, many, every
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dities (regels) die bepalen hoe een woord moet worden uitgesproken of gespeld en het
grotere aantal woordspecifieke spellingen. En hoewel de meeste koppelingen tussen
tekens en klanken dus voorspelbaar zijn, is er zolang de regels niet beheerst worden
voor lezer en speller vaak sprake van ambiguïteit. Bij het leren van Engels duurt deze
onzekere periode lang. Engelse kinderen doen er ongeveer 3 jaar over om de ‘code’
van hun taal te leren; kinderen in andere landen bereiken dat niveau meestal al (ruim)
binnen het eerste instructiejaar (Seymour et al., 2003). Conclusie moet zijn dat het
Engels in elk geval door een reeks omvangverschillen complexer is en daardoor
moeilijker aan te leren dan een minder complexe taal als het Nederlands. Het is echter
nog wel de vraag of het lezen in beide talen ook een verschillende aanpak vraagt.
Eenanderemaniervanlezen
Leesonderzoek heeft uitgewezen dat lezers in minder complexe talen andere fouten
maken dan Engelse lezers. Zij zouden onregelmatige woorden vaker uitspreken volgens de regelmatige grafeem-foneem-omzettingsregels (Seymour et al. 2003),
bijvoorbeeld in het Nederlands het Engelse leenwoord ‘cake’ uitspreken als /ka:-kə/.
Zij zouden bovendien bij het lezen van onbekende en niet-bestaande woorden vooral
een alfabetische aanpak hebben, dat wil zeggen kleine eenheden (grafemen) serieel
omzetten in klanken. Deze aanpak werkt in elk geval goed bij monosyllabische woorden, zoals Martensen et al. (2000) voor het Nederlands aannemelijk hebben gemaakt.
Engelse lezers daarentegen zouden bij het lezen pseudowoorden vaker vervangen
door een bestaand woord. Een andere aanwijzing dat er in het Engels op een wat andere manier gelezen wordt, vinden leesonderzoekers in het woordlengte-effect: Duitse
lezers blijken langere bestaande en niet bestaande woorden in verhouding langzamer
te lezen dan korte woorden, omdat ze meer gebruik zouden maken van kleinere verwerkingseenheden die ze serieel verwerken, de aanpak waarmee ze hebben leren
lezen. Engelse lezers echter, die vaker grotere gehelen parallel zouden verwerken, laten een kleiner woordlengte-effect zien (Ziegler & Goswami, 2006). Martens (2006)
vond overigens bij Nederlandse lezers in groep vier ook maar een klein lengte-effect
bij het lezen van bestaande woorden en pseudowoorden, en dan vooral bij dyslectische lezers. En Zoccolotti, De Luca, Di Pace, Gasperini, Judica en Spinelli (2005)
vonden bij Italiaanse lezers van deze leeftijdsgroep geen woordlengte-effect bij be197
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staande woorden van drie tot vijf letters. Bij volwassenen ontbrak dit effect tot aan
bestaande woorden van acht letters.
Engelse lezers zouden zich bij het lezen noodgedwongen meer richten op het omzetten van grotere sublexicale eenheden. Met name het rijm90 wordt vaak genoemd als
belangrijke onderscheidende eenheid voor de Engelse lezer (Treiman et al., 1995;
Landerl et al., 1997; Seymour et al., 2003). Doordat Engelse lezers moeten werken
met grotere eenheden wordt het aantal koppelingen dat zij moeten leren gebruiken om
woorden vlot te kunnen lezen (en spellen) veel groter en dat kost vanzelfsprekend
meer tijd. Nu komt het inderdaad in het Engels regelmatig voor dat het rijm aanwijzingen geeft voor de uitspraak van de klinkers, bijvoorbeeld in woorden met de
zogenaamde e-markering als ‘like’ en ‘name’91. Maar er zijn in het Engels ook veel
voorbeelden te vinden van rijm met dezelfde orthografische vorm, maar een verschillende uitspraak, bijvoorbeeld in ‘have’ en ‘shave’. In het Engels kan bovendien, zoals
in veel andere talen (ook het Nederlands) naast het rijm ook de onset bepalend zijn
voor de uitspraak: de <w(h)> aan het begin van een woord of syllabe zorgt ervoor dat
de erop volgende <a> als /ɒ/ wordt uitgesproken (what) en de <ar> als / : r/ (warm).
Ook de op een klank volgende letters kunnen van invloed zijn op de uitspraak, bijvoorbeeld in ‘car’, waar de letter r een andere uitspraak van de <a> veroorzaakt, en in
meersyllabische woorden als ‘baby’ en ‘babble’, waar - net als in het Nederlands - de
enkele of dubbele <b> zorgen voor uitspraakverschil. Het zijn verschijnselen waarmee we dus over de grenzen van het rijm en de syllabe heen gaan. Veel onderzoek
beperkt zich echter tot monosyllabische woorden (Treiman et al. 1995, Martensen et
al. 2000, Ziegler & Goswami 2005), of in elk geval tot ongelede woorden (Seymour
90

91

Elke syllabe bestaat uit onset (beginletter(s)) en rijm (de rest). Het rijm kan weer opgesplitst
worden in nucleus (meestal klinker(s)) en coda (eindletter(s)). Het woord ‘been’ bestaat dus bijvoorbeeld uit ’b’(onset) en ‘een’ (rijm) en het rijm valt uiteen in ‘ee’ (nucleus) en ‘n’(coda).
Alleen de nucleus is verplicht in Nederlandse woorden, andere delen kunnen ontbreken (Booij,
1995).
Woorden met een -e op het eind komen een kleine 1000 keer voor in de Celex database, maar de
uitspraak is niet altijd even regelmatig. Naast ‘age’ en ‘cake’ heb je bijvoorbeeld ‘aye’ en ‘awe’
die geen /e:/ als klank hebben. Deze laatste voorbeelden zijn echter nogal uitzonderlijk en de -e
op het eind heeft daar een andere functie.
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et al., 2003; Ehri 2005). Bij langere woorden zijn lettergreepindeling, morfologie en
vooral ook klemtoontoekenning belangrijk voor de uitspraak.
Paulesu et al. (2000) en Fiez (2000) komen met steun voor het idee dat bij Engelse lezers sprake is van kwalitatief andere verwerking dan bij lezers in minder complexe
talen, maar nu uit de hoek van het hersenonderzoek. Meer dan bij Italiaanse lezers
blijkt tijdens het lezen van pseudowoorden bij Engelse lezers het gebied in de hersenen geactiveerd te zijn dat ook actief is bij woordvinding, het benoemen van objecten
en andere semantische taken. De verklaring van de onderzoekers is dat voor het vinden van de uitspraak van bestaande Engels woorden mogelijk vaker toegang nodig is
tot de semantische informatie in het langetermijngeheugen. Ambivalenties zouden
worden opgelost door eerst buurwoorden te activeren en vervolgens op basis van de
betekenis de juiste uitspraak te kiezen, opnieuw een meer parallelle manier van verwerken dus. Het onderzoek laat ook zien dat Engelse lezers deze manier van lezen
ook proberen toe te passen bij het lezen van pseudowoorden, wat ook de reden kan
zijn dat ze bij het lezen deze pseudo-woorden vaak vervangen door bestaande woorden. Hoewel niet altijd eenduidig, zijn er dus wel aanwijzingen dat talen met een
verschillende complexiteit een verschillend beroep doen op de competenties van taalgebruikers.
Volgens Ziegler en Goswami (2006) moeten Engelse lezers niet zozeer alleen het rijm
effectief kunnen omzetten, maar flexibel en adaptief gebruik kunnen maken van verschillende unitgroottes. Afhankelijk van het woord dat zij onder ogen krijgen, moeten
zij naar de afzonderlijke letter(s) kijken, naar lettercombinaties, naar rijm, syllabe, of
het hele woord. Het is de vraag of Nederlandse lezers het zoveel anders doen. In het
Nederlands zouden weliswaar - vaker dan in het Engels - letters rechtstreeks omgezet
kunnen worden in klanken, maar vooral bij langere woorden moet de Nederlandse lezer ook naar lettercombinaties kijken om te weten hoe een klinker moet worden
uitgesproken, of naar het hele onregelmatige woord, omdat sprake is van een logografische spelling, bijvoorbeeld bij veel leenwoorden.
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In de connectionistische opvatting van het leesproces die ten grondslag ligt aan de
theorie in hoofdstuk 1, wordt ervan uitgegaan dat de fonologie in het langetermijngeheugen connecties heeft met informatie op elk niveau van orthografische
representatie: op woordniveau, syllabeniveau, rijmniveau, letterniveau (zie ook Kim,
Taft & Davis 2004). Dat zou in alle talen hetzelfde zijn. Aannemelijk lijkt vervolgens
dat alle lezers in alle talen altijd eerst proberen om tot directe woordherkenning te
komen, omdat deze aanpak verreweg de snelste manier van lezen oplevert. Dat de
grafeem-foneem-koppelingen van een taal te beregelen zijn, betekent niet dat in het
leesproces ook altijd regels worden toegepast. Daar is bij vloeiend lezen helemaal
geen tijd voor. Connectionistische leesmodellen gaan er wel van uit dat de lezer gebruikmaakt van de statistische regelmatigheden van een taal: veelgelezen woorden en
woorddelen zijn daardoor geactiveerd en kunnen snel herkend worden. Dit sluit aan
bij de opvatting van Share (submitted) dat het eigenlijk bij het leesproces niet gaat om
de tegenstelling tussen regelmatige en onregelmatige woorden, maar om ‘bekend’
versus ‘onbekend’. Voor alle woorden in alle talen geldt dat ze in het begin sublexicaal gedecodeerd moeten worden, en ook dat - als dat goed gaat - ze op een bepaald
moment snel en automatisch herkend worden, onafhankelijk van de mate van regelmatigheid. ‘In het begin’ wil hier zeggen: in de eerste periode van het leesonderwijs,
maar ook: de eerste keer/keren dat een lezer een nieuw woord tegenkomt. Hoe vaker
het decoderen heeft plaatsgevonden, hoe meer orthografische kennis wordt opgeslagen in het langetermijngeheugen, en hoe beter de kwaliteit van de orthografische
opslag. Zolang echter de statistische kennis nog beperkt is, wordt de lezer - vooral bij
het complexe Engels - nog vaak geconfronteerd met ambiguïteit. Vooral bij het lezen
van laagfrequente, onbekende of niet-bestaande woorden. Is die kennis er wel, dan
heeft het complexe Engels voor de gevorderde lezer niet alleen maar nadelen.
VoordelenvanhetEngels
Het Engelse spellingsysteem komt volgens Carney (1994) (die Chomsky & Halle,
1968 citeert) in de buurt van het voor de lezer optimale orthografische systeem dat
voor elk woord een afzonderlijke representatie heeft. Nadat lezers de belangrijkste
grafeem-foneem-koppelingen en de conventies die daarbij een rol spelen hebben aangeleerd, zijn immers voor de woordherkenning afzonderlijke representaties van
200

Engels

woorden met onderscheiden betekenissen prettig. De leessnelheid zou erdoor versneld
kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan het visuele verschil tussen ‘to’, ‘too’ en ‘two’.
Handig om deze woorden meteen aan de visuele vorm te herkennen.
Versnelde herkenning zou zich ook kunnen voordoen bij woorden met constant gespelde morfemen die in verschillende contexten verschillend worden uitgesproken,
bijvoorbeeld de verledentijdsuitgang in ‘worked’, ‘lived’ en ‘landed’, en basiswoorden die in samenstellingen of afleidingen gehandhaafd blijven: cup/cupboard,
sign/signature, cone/conic. De lezer ziet daardoor verbanden tussen de woorden die
een luisteraar niet kan opmerken. Van Berkel (1999) signaleert bovendien dat in de
Engelse orthografie ten behoeve van de heterografie (homofone woorden, die verschillend geschreven worden) vaak afgeweken wordt van geldende conventies voor
de spelling van woorden, bijvoorbeeld: (regel 1) dubbele consonanten op het eind van
eenlettergrepige woorden blijven gewoonlijk beperkt tot <ff>, <ll>, <ss> en <ck>,
maar.... naast ‘whir’ bestaat toch ‘whirr’, naast ‘but’ bestaat toch ‘butt’; (regel 2) na
<w(h)> en <qu> wordt /ɒ/ als <a> gespeld, maar.... naast ‘wadge’ bestaat toch ‘wodge’, naast ‘what’ en ‘watt’ bestaat toch ‘wot’, naast ‘swap’ bestaat toch ‘swop’, naast
‘quad’ bestaat ‘quod’.
Hoewel door deze bijzondere kenmerken van het Engels bepaalde woorden sneller
herkend zouden kunnen worden is geen onderzoek bekend waaruit blijkt dat dit verschijnsel zich bij gevorderde lezers inderdaad voordoet. Wel blijkt uit Zweeds
onderzoek dat een groep Zweedse dyslectische studenten de voorkeur geeft aan het
lezen van Engelse artikelen boven Zweedse (Miller-Guron & Lundberg, 2000). Dat
gegeven zou met het voorgaande te maken kunnen hebben, maar er zijn ook andere
verklaringen mogelijk.
In elk geval is duidelijk dat het Engels - als het al voordelen oplevert voor de gevorderde lezer - voor nieuwe lezers erg lastig is. In vergelijking met het Nederlands heeft
het Engels een complexere orthografie, door het grotere aantal verwerkingseenheden,
het grotere aantal condities die een bepaalde combinatie voorschrijven en het grotere
aantal woordspecifieke spellingen. Daarnaast zorgt het verschijnsel van de heterogra201
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fie ervoor dat de visuele woordvorm soms meer informatie bevat dan de auditieve.
Het ligt daarom voor de hand dat lezers met een goede orthografische competentie
(een grote kennis van orthografische patronen, een goed geheugen voor orthografische patronen, het vermogen om orthografische patronen te ontdekken, een snelle
toegang tot het langetermijngeheugen - zie hoofdstuk 1) bij lezen en spellen in het
Engels in het voordeel zijn. Met name bij stillezen in het Engels (hier niet onderzocht)
zouden orthografisch sterkere lezers mogelijk vaker dan bij lezen in het Nederlands
zonder activering van de fonologische vorm toch tot woordherkenning kunnen komen. Tot nu toe gaat het vooral over het gebruik en het leren van Engels als
moedertaal. In het kader van het Brugklasproject is echter met name interessant hoe
Engels als tweede taal verworven wordt. Het is de vraag of de orthografische verschillen tussen Engels en Nederlands daarbij ook een rol spelen.
Engelsalstweedetaal
Engelse klanktekenkoppelingen, die de basis vormen voor lezen en spellen, worden in
het Nederlandse onderwijs niet systematisch aangeleerd. Bovendien staan woorden in
allerlei gradaties van regelmatigheid in methodes voor het leren van Engels door elkaar (Van Berkel, 1999). Dat is niet altijd problematisch, want gedeeltelijk zijn de
klanktekenkoppelingen van het Engels dezelfde als die van het Nederlands. Bovendien is een aantal Engelse klanktekenkoppelingen door het gebruik van Engelse
leenwoorden al wat ingeburgerd, zoals het onderzoek naar het hardop lezen van leenwoorden heeft uitgewezen (hoofdstuk 3). We hebben in het voorgaande vastgesteld
dat er veel te leren valt voor leerlingen die Engels als tweede taal moeten verwerven:
nieuwe koppelingen tussen letters en klanken, veel regels, veel uitzonderingen. Helaas concentreren de methodes zich in eerste instantie niet op de voorspelbare
schrijfwijzen, maar komen vanaf het begin ook (zeer) onregelmatige spellingen aan
de orde, wat met name bij zwakke en beginnende lezers en spellers verwarring kan
zaaien en het opbouwen van orthografische kennis kan bemoeilijken.
Door de complexe klanktekenkoppelingen van het Engels is de rol van de fonologische competentie voor het leren spellen bij Engels als tweede taal volgens Van Berkel
(1999) van beperkt belang. Dat de meeste leerlingen ondanks geringe kennis van deze
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foneem-grafeem-koppelingen toch Engelse woorden leren spellen, komt volgens haar
niet doordat ze de woorden hebben horen uitspreken (‘Niet van horen zeggen’, heet
haar dissertatie), maar door visuele patroonherkenning via impliciet leren. Die kennis
verwerven ze vooral via het lezen. Ook volgens Treiman (1994) is vooral leeservaring
bepalend voor het leren van orthografische patronen van het Engels, en niet het expliciet aanleren ervan. Wat het leren van Engels als tweede taal betreft kan dat ook niet
anders want in de methodes voor het leren van Engels als tweede taal wordt de spelling niet systematisch aangeleerd.
SpelleninhetEngels
Zoals uiteengezet in hoofdstuk 1 maken spellers gebruik van dezelfde gegevens in het
langetermijngeheugen als lezers, maar is spellen slechts gedeeltelijk het omgekeerde
van lezen. Bij het omzetten van klankvorm naar orthografische vorm worden foneemgrafeem-omzettingsregels toegepast en moet rekening gehouden worden met het morfologische principe (zie verderop). Tot slot moet de speller spellingregels toepassen door Nunn (1998) ter onderscheiding van de foneem-grafeem-omzettingsregels ‘autonome spellingregels’ genoemd - om bij de juiste vorm uit te komen. In het Engels is
deze procedure niet anders dan in het Nederlands. Bij de beschrijving van het spellingproces gaat Nunn uit van de Nederlandse orthografie als een autonoom systeem,
een systeem dus dat niet geheel bepaald wordt door de foneem-grafeem-koppelingen,
maar dat ook zijn eigen ‘wetten’ heeft. Zij heeft hierin dezelfde opvatting als Van
Berkel (1999), die het Engelse schriftsysteem analyseerde. Terwijl de beschrijving
van Nunn duidelijk procedureel is, laat Van Berkel vooral zien hoe het Engelse
schriftsysteem in elkaar zit, met het doel om duidelijk te maken welke mechanismen
een rol zouden kunnen spelen bij het spellen.
Van Berkel geeft aan dat ook het Engelse schriftsysteem bepaald wordt door twee orthografische principes: (1) het fonemische principe: voorspelbare en niet voorspelbare
schrijfwijzen die corresponderen met het foneem, ingevuld op basis van twee criteria:
frequentie en condities; (2) het morfologische principe: schrijfwijzen die corresponderen met een morfeem. De schrijfwijze van een foneem is afhankelijk van condities
van alfabetische, grafemische of woordspecifieke aard. Onder het fonemische princi203
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pe vallen voorspelbare en niet-voorspelbare foneem-grafeem-correspondenties. Voorspelbaar zijn (1) een-op-een-combinaties (in het Engels alleen de /θ/ (van ‘thin’) en
/æ/ van ‘cat’), en (2) voorwaardelijke schrijfwijzen met een dekkingspercentage van >
80%. Hier vallen ook minder frequente schrijfwijzen onder als ze complementair verdeeld zijn met een andere variant. Niet-voorspelbaar zijn de woordspecifieke
schrijfwijzen, door Van Berkel logografische spellingen genoemd. Ook deze vallen
onder het fonemische principe, want er is sprake van klanktekenkoppelingen, hoewel
ze bijzonder zijn, en weinig frequent.
Bij morfologische spellingen moet de speller zich juist niet laten leiden door wat hij
hoort, maar zich bewust zijn van de geleding of samenstelling van een woord, bijvoorbeeld in ‘worked’ (<work>+<ed>) en ‘cupboard’ (<cup> + <board>). Net als
Nunn beschouwt Van Berkel het fonemische principe als ondergeschikt aan het morfologische, op grond van het gegeven dat de geschreven vorm van een morfeem in het
schrift constant is, terwijl de allomorfen (verschillende realisaties van hetzelfde morfeem) in spraak kunnen verschillen.
ProblemenmetEngelsalstweedetaal
De Linguistic Coding Differences Hypothesis (LCDH) voorspelt cross-linguistische
universaliteit van lezen en spellen en van onderliggende tekorten die de oorzaak vormen voor zwakte op deze terreinen (Ganschow et al., 1991). In later onderzoek is
deze hypothese bevestigd (Sparks & Ganshow, 1993;Van der Leij & Morfidi, 2006).
Over het algemeen is het dus zo dat leerlingen die problemen hebben met lezen en
spellen in de moedertaal, ook moeilijkheden hebben met het leren van deze vaardigheden in een tweede taal.
Stanovich (1988) ontwikkelde een aanvulling op de theorie van het fonologische tekort als oorzaak van specifieke leesproblemen, die inhoudt dat dit tekort vergezeld
kan gaan van verschillende competenties op andere gebieden: het ‘Phonological Core
Variable Differences Model’. Recentelijk is dit model verder toegespitst. Fonologische problemen blijken vergezeld te gaan van verschillen in orthografische competentie: het Phonological Core Variable Orthographic Differences Model. Dit model
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verklaart een aantal profielen die worden aangetroffen bij zwakke lezers, niet alleen
bij lezen in de moedertaal, maar ook in het Engels als tweede taal. Van der Leij &
Morfidi (2006) en Bekebrede et al., 2007 vonden ondersteuning voor deze theorie.
Bij het onderzoeken van prestaties bij Engels is het een probleem dat leerlingen niet
allemaal met dezelfde bagage het voortgezet onderwijs binnenkomen. Uit een onderzoek van de Algemene Onderwijsbond blijkt dat leraren van de basisschool zichzelf
voor het Engels dat ze geven als rapportcijfer een magere 5,6 toekennen. Zij vinden
ook dat er te weinig tijd is om het vak voldoende aandacht te geven. Docenten uit het
voortgezet onderwijs klagen ook over de grote niveauverschillen tussen leerlingen die
zij binnenkrijgen van verschillende basisscholen. (Sikkes, 2005). De laatste Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau Engels laat zien dat 50% van de leerlingen aan
het eind van de basisschool de standaard ‘Voldoende’ niet haalt (Heesters, Feddema,
Van der Schoot & Hemker, 2008). Engels is weliswaar een verplicht vak, maar de inspectie controleert niet of dat vak op de basisschool gegeven wordt en of de
kerndoelen worden gehaald (Herder & De Bot, 2005; Oostdam & Van Toorenburg,
2002). Daar komt nog bij dat een derde van de leraren die Engels geven daar niet voor
is opgeleid (Heesters et al., 2008) en bovendien laat op dit terrein het onderwijs op de
pabo te wensen over: men test vaak wel het instroomniveau, maar in het curriculum
bestaat geen mogelijkheid om een tekortschietende competentie te verbeteren (Van
Gool, 2006).
Naast verschillen die ontstaan in het voorgaande onderwijs, hebben leerlingen ook
van huis uit in verschillende mate te maken met Engels. Zoals in alle landen met minderheidstalen hebben Nederlandse leerlingen het voordeel dat ze bijna dagelijks in
aanraking komen met Engels via de televisie. Films en series worden bijna nooit nagesynchroniseerd - zoals in Duitsland - maar ondertiteld. Ook de computer en het
internet, en het luisteren naar Engelse muziekteksten brengen hen in toenemende mate in aanraking met Engels. Niet iedereen zal echter in dezelfde mate naar films
kijken, computerspellen spelen of naar muziek luisteren. Recent onderzoek (Verspoor, De Bot & Van der Heiden, 2007) naar verschillen tussen leerlingen van een
reformatorische school die weinig contact hebben met Engels via de media en leerlin205

Lees- en spellingvaardigheden van brugklassers

gen van een niet-reformatorische school die wel veel contact hebben met de media,
wijst overigens ook uit dat het effect van dit contact in elk geval op de luistervaardigheid bij Engels niet erg groot is. Een andere factor die van belang kan zijn voor het
leren van Engels, is de kennis van Engelse leenwoorden. Leerlingen met een grote
woordkennis kennen meer leenwoorden, dan leerlingen met een beperkte woordkennis en zijn daardoor waarschijnlijk ook meer vertrouwd met de Engelse klanktekenkoppelingen en orthografische regels.

7.1 Onderzoeksvragen,operationaliseringenhypotheses
1

Wat is aan het begin van de brugklas het beheersingsniveau van het technisch lezen en spellen van Engelse woorden, gemiddeld en uitgesplitst naar
opleidingsniveau, geslacht en taalachtergrond?
Welke soorten spelfouten maken brugklasleerlingen in het Engels en in hoeverre
zijn deze te vergelijken met de spelfouten die in het Nederlands gemaakt worden?
In welke mate wordt het technisch lezen en spellen van Engelse woorden voorspeld door opleidingsniveau, ervaringsfactoren en cognitieve factoren?
Wordt de Linguistic Coding Differences Hypothesis (LCDH)92 bevestigd?
Maakt de orthografische kennis van zwakke lezers verschil voor de prestaties bij
Engels?

2

3
4
5

Voor het Engels ontwikkelden Fawcett & Nicholson (1996) de One Minute Test
(OMT), vergelijkbaar met de EMT, maar nu bestaande uit Engelse woorden. Hoewel
deze test eigenlijk gemaakt is voor het meten van de leesvaardigheid bij Engelse leerlingen, hebben wij hem ook voor het Brugklasproject gebruikt. Voor het testen van
Spelling is de Engelse Spellingtest A van Muiswerk Educatief gekozen, waarin gedicteerde woorden in de context van zinnen moeten worden ingetypt. Meer dan de helft
92

De Linguistic Coding Differences Hypothesis (LCDH) (Ganschow et al., 1991, Sparks & Ganschow, 1993; Morfidi et al., 2007) voorspelt de crosslinguïstische universaliteit van lees- en
spellingvaardigheid en van onderliggende tekorten bij zwakte op dit terrein.
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van de gevraagde woorden staat ook op de EIBO-lijst (Engels In Basis Onderwijs),
een informele lijst die als uitgangspunt dient voor de ontwikkeling van lesmateriaal
voor het onderwijs in Engels op de basisschool.
Anderemetingen
Er is een enquête afgenomen over leeservaring. Voor receptieve woordkennis Engels
is de gedigitaliseerde versie van de Peabody Picture Vocabulary Test gebruikt. Het
fonologisch decoderen is gemeten met De Klepel, benoemsnelheid met RAN cijfers
en de orthografische competentie met (1) Flitskeuze pseudowoorden, (2) de Visuele
Attentie Test, (3) de Orthografische Keuzetesten Nederlands en Engels (OKN en
OKE) en (4) de reactiesnelheid bij de OKN. Voor uitgebreide beschrijving van testen
en enquêtes, zie Hoofdstuk 2: Methode.
Werkwijze
De resultaten van lezen en spellen in het Engels zijn uitgesplitst naar opleidingsniveau, geslacht en taalachtergrond. Bij technisch lezen Engels is het aantal goed
gelezen woorden gemeten. Bij spelling Engels is het aantal goed gespelde woorden
geteld en ook het aantal gemaakte fouten. Een leerling kan in de gebruikte test net als
bij Spelling Nederlands in elk woord meer dan één fout maken. Wanneer we alleen
tellen wat helemaal goed is, wordt een leerling die ‘wanderfoll’ typt (3 fouten) in
plaats van ‘wonderful’ hetzelfde beoordeeld als een leerling die ‘wonderfull’ typt (1
fout). De nuance dat de laatste leerling verder gevorderd is in het leren van de Engelse spelling dan de eerste zou daarmee niet tot uitdrukking komen. We hebben
absolute foutenaantallen vervolgens omgerekend naar percentages van het aantal mogelijke fouten. Deze maat heeft het voordeel dat foutsoorten, die in verschillende mate
in de testwoorden voorkomen 93, onderling vergelijkbaar zijn en ook dat Nederlands
en Engels vergeleken kunnen worden.

93

Het aantal mogelijke fouten in de 30 woorden van de test is totaal 158, en per foutsoort: alfabetisch 89, orthografisch 23, morfologisch 24 en logografisch 22.
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Met een multilevel-analyse is nagegaan of de klas waar leerlingen in zaten, bepalend
is geweest voor de resultaten. Daarnaast is een stapsgewijze hiërarchische lineaire regressieanalyse uitgevoerd waarmee gemeten werd welke achtergrondfactoren en cognitieve factoren van invloed zijn op lezen en spellen in het Engels. Het technisch
lezen van Engelse woorden is vergeleken met het technisch lezen van Nederlandse
woorden en Engelse leenwoorden. Spellen in het Engels is vergeleken met spellen in
het Nederlands. Als laatste is gekeken naar de prestaties zwakke EMT-lezers met verschillen in orthografische kennis bij lezen en spellen in het Engels.
Hypotheses
Hoewel intelligentie niet van invloed hoeft te zijn op het leren van een tweede taal,
verwachten we in het Brugklasproject wel een effect van opleidingsniveau op de scores bij Engels, omdat we veronderstellen dat leerlingen in hogere opleidingsniveaus in
dit vak thuis meer gestimuleerd zijn en bovendien meer hebben opgepikt uit het weinig gestructureerde aanbod aan Engels waar ze op de basisschool mee in aanraking
zijn geweest. We verwachten dat meisjes opnieuw iets beter zullen zijn dan jongens,
maar dat er geen verschillen zullen zijn tussen allochtone en autochtone leerlingen.
Op basis van de theorie voorspellen we dat het lezen en spellen van Engelse woorden
net als bij het Nederlands voor een belangrijk deel bepaald wordt door de fonologische competentie. Van de ervaringsfactoren zal niet alleen leeservaring, maar ook
ervaring met Engels en woordkennis van invloed zijn op de prestaties en vanwege de
de afwijkende orthografie van het Engels is een wat grotere invloed van de orthografische competentie op het lezen, maar vooral op het spellen van Engelse woorden te
verwachten. Het lezen van Engelse woorden zal vooral sterk samenhangen met het lezen van Engelse leenwoorden (hoofdstuk 3). Er zullen veel overeenkomsten zijn
tussen de prestaties bij Engels en Nederlands, waarmee de LCDH zal worden bevestigd.
Wat de verschillen tussen lezen en spellen betreft verwachten we twee groepen aan te
treffen: een groep die zowel bij het lezen als spellen van Engelse woorden zwak is, en
een groep die bij lezen niet, en bij spellen wel uitvalt, omdat spellen (net als in het
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Nederlands) moeilijker is dan lezen. Op grond van eerder onderzoek door Van der
Leij & Morfidi (2006) en Bekebrede et al. (2007) voorspellen we dat zwakke EMTlezers met betere orthografische capaciteiten zowel bij het lezen als bij het spellen van
Engelse woorden betere resultaten laten zien.

7.2 ResultatenbijEngels
Brugklasleerlingen lezen van de One Minute Test gemiddeld 38 woorden goed (n =
689, SD 14). De verschillen zijn groot: minimum = 7, maximum = 94. Gemiddeld lezen ze 35% van de woorden fout en maken ze 20 fouten (SD 8). Ook wat de fouten
betreft zijn de verschillen groot: minimum = 1, maximum = 47. In het begin van de
test, als uitspraak van de woorden nog niet veel afwijkt van die van Nederlandse
woorden en leenwoorden (pat, fog, king, oil, golf, tea, fun, gear, foam, site, risk) valt
het nog wel mee met de fouten, maar in de tweede kolom van de test wordt de onregelmatige serie ‘freight, evil, poet, busy, arise, rifle, civil, angle’ maar door een
enkeling goed gelezen en loopt het leestempo aanzienlijk terug. Vervanging van minder frequente door meer frequente en alledaagse woorden is bij sommige woorden
bijna standaard: angle wordt angel, mayor wordt major. Er bestaat geen Nederlandse
norm voor deze test. We hebben daarom overeenkomstig de EMT voor zwak lezen in
het Engels een grens aangehouden van het gemiddelde van de totale groep minus 1
standaarddeviatie, waarmee de grens bij 24 woorden komt te liggen. Ongeveer 14%
van de brugklassers (n =97) leest slechter dan deze norm en 72% van deze groep
komt uit het vmbo.
Is het lezen van Engelse woorden voor sommige brugklasleerlingen erg lastig, voor
spellen geldt dat nog meer. Maar bij deze activiteit hebben leerlingen een ontsnappingsmogelijkheid: als ze geen raad weten met een woord, vullen ze het soms niet in,
of typen een paar willekeurige letters. In totaal hebben 15 leerlingen dat bij meer dan
de helft van de woorden gedaan. Hun resultaten zijn niet meegenomen in wat hier
volgt. Bij de overgebleven leerlingen zijn de verschillen groot. Zij spellen van 30
woorden in de context van zinnen gemiddeld 11 woorden goed (n =674, SD = 6; mi209
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nimum = 1; maximum = 28) en de gemiddeld 47 fouten die ze in de Engelse test maken, vormen 30% van het aantal mogelijke fouten. Dat de Engelse foneem-grafeemkoppelingen vaak nog niet worden beheerst, blijkt uit spelfouten als ‘afternoen’ (afternoon), ‘passpoort’ (passport), ‘thea’(tea), ‘with’(which), ‘daunstairs’(downstairs),
‘gurge’, ‘thirth’ en ‘guerge’ (church). Als leerlingen wel al wat Engelse foneemgrafeem-koppelingen kennen, blijkt uit hun spelfouten vaak verwarring over de alternatieven die op grond van de klank mogelijk zijn, bijvoorbeeld bij ‘onederful’
(wonderful), ‘forteen’ (fourteen), ‘whitch’(which) en ‘kichen’(kitchen). Als voor
‘zwak spellen’ de grens wordt aangehouden van het gemiddelde van de totale groep
minus 1 standaarddeviatie, dan ligt die bij 5 woorden. In totaal 121 leerlingen (18%)
hebben minder dan 5 woorden goed gespeld en 74% van deze groep is afkomstig uit
het vmbo. Wordt dezelfde meting uitgevoerd op de foutenpercentages, dan horen
eveneens 121 leerlingen (18%) bij de zwakke groep, die in dat geval voor 83% afkomstig is uit het vmbo. De correlatie tussen aantal goed en percentage fout is bij
spelling Engels .89.
Opleidingsniveau,geslachtentaalachtergrond
In tegenstelling tot de verwachting en in tegenstelling tot wat we bij het lezen van
Nederlandse woorden gevonden hebben, lezen jongens meer Engelse woorden goed
dan meisjes 94 en ook bij het spellen van Engelse woorden zijn jongens beter95. De enquête over de ervaring met Engels laat echter geen verschil zien tussen jongens en
meisjes. Tussen allochtone en autochtone leerlingen bestaat bij het lezen en spellen
van Engelse woorden net als bij Nederlands geen significant verschil.
In de populatie van het brugklasonderzoek zijn 6 verschillende opleidingsniveaus onderscheiden. De verschillen tussen het hoogste en laagste niveau zijn bij zowel bij het
lezen als bij het spellen van Engelse woorden aanzienlijk. Door het meten van foutenpercentages worden bij spelling de verschillen tussen de groepen groter.

94
95

Gem. 41 (SD 14) versus 35 (SD 13) woorden goed; df 686,652, t 5,776, p <.01, Cohen’s d 0,4
Gem. 12,1(SD 6,6) versus 10,4 (SD 5,9) woorden goed; df 672, t 3,572, p <.01, Cohen’s d 0,4
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Tabel 30 Resultaten van de Engelse testen per opleidingsniveau
Gemiddelden met tussen haakjes de standaarddeviaties van leerlingen van 6 verschillende opleidingsniveaus bij de One Minute Test (OMT) en de Engelse Spellingtest (aantal goed en percentage
fout). In een aparte kolom het percentage zwakke lezers en spellers.
Lezen - One Minute Test
Spellingtest Engels
ruwe score
aantal goed
percentage fout
Opleidingsniveau
n
gem
perc
n
gem
perc
n
gem
perc
zwak
zwak
zwak
vmbo-bbl
96 31 (12)
27
92
7 (5)
38
92 44 (16)
47
vmbo-kbl
101 33 (14)
23
93
8 (5)
22
93 37 (16)
26
vmbo-tl
147 37 (14)
22
147
11 (6)
29 147 30 (14)
27
havo
154 40 (13)
10
153
12 (6)
24 153 27 (12)
14
vwo
89 39 (14)
11
89
12 (6)
7
89 26 (13)
7
gymnasium
102 45 (13)
1
100
17 (6)
1 100
17 (8)
0
Totaal
689 38 (14)
14
674
11 (6)
18 674 30 (16)
18

De opeenvolgende opleidingsniveaus verschillen bij het lezen van Engelse woorden
meestal niet significant van elkaar. Alleen verschilt vmbo-kbl van vmbo-tl en vwo
van gymnasium. Bij het spellen op basis van het aantal goed is dat patroon ongeveer
hetzelfde, alleen verschillen daar ook vmbo-bbl en vmbo-kbl nog van elkaar. Nemen
we de resultaten op basis van foutenpercentages, dan bestaat overal een significant
verschil tussen opeenvolgende opleidingsniveaus, behalve tussen havo en vwo. Aan
de effectgroottes is te zien dat bij het spellen vooral vwo en gymnasium aanzienlijk
van elkaar verschillen 96. In het laagste opleidingsniveau horen veel meer leerlingen
bij de groep zwakke lezers dan in het hoogste niveau: in vmbo-bbl 27% en in de
gymnasiumgroep slechts 1%. Ook bij spellen zijn de verschillen groot. In vmbo-bbl
96

Lezen: vmbo-kbl/ vmbo-tl df 683, t -2,252, p =.03, Cohen’s d 0,3; vwo/ gymnasium df 683, t 3,252, p <.01, Cohen’s d 0,5. Spellen (aantal goed): vmbo-bbl/ vmbo-kbl df 182,965, t -2,067, p
=.04, Cohen’s d 0,3; vmbo-kbl/ vmbo-tl df 229,145, t -3,386, p <.01, Cohen’s d 0,4; vwo/ gymnasium df 178,074, t -5,364, p <.01, Cohen’s d 0,8. Spellen (foutenpercentages): vmbo-bbl/
vmbo-kbl df 182,749, t 2,938, p <.01, Cohen’s d 0,4; vmbo-kbl/ vmbo-tl df 179,262, t -3,446, p
<.01, Cohen’s d 0,5; vmbo-tl/ havo df 290,665, t -2,329, p =.02, Cohen’s d 0,3; vwo/gymnasium
df 150,777, t 5,998, p <.01, Cohen’s d 0,9
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hoort 38% tot de zwakke groep en in de gymnasiumgroep 1% en ingedeeld op basis
van foutenpercentage zijn deze percentages respectievelijk 47% en 0%.
De correlatie tussen lezen (aantal goed) en spellen (foutenpercentages) in het Engels
is groot: r = .64 en de Chi-kwadraat-test meet een relatie tussen het al dan niet uitvallen bij deze vaardigheden97. Toch is het niet helemaal dezelfde groep die bij het
Engels zowel in lezen als in spellen zwak is, zoals te zien is in Figuur 22.
Figuur 22 Scatterplot van technisch lezen en spellen Engels
Ruwe scores van technisch lezen Engels(OMT) en foutenpercentages bij Spelling Engels.
100

One Minute Test - ruwe score

80
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20
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20
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80
Spelling Engels - foutenpercentage

Pearson Chi-kwadraat (tweezijdig, exact) = 165,665 df = 1, p <.01
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Van de zwakke lezers is in het Brugklasproject 65% ook zwak in spellen (percentage
fouten) en van de zwakke spellers is 51% ook zwak in lezen. Met een Chi-kwadraatanalyse is vastgesteld dat de geobserveerde frequenties van de subgroepen afwijken
van wat je theoretisch zou verwachten op basis van enerzijds de afbreekscores en anderzijds de correlatie tussen de variabelen (r = .64)98. In onderstaand schema zijn de
marges tussen geobserveerde en verwachte aantallen en percentages weergegeven.
Tabel 31 Zwak lezen en spellen in het Engels
Overzicht van geobserveerde en verwachte aantallen en percentages leerlingen die zwak en niet
zwak lezen en spellen bij Engels.
Spellen (perc ft)
niet
niet zwak
zwak

(ruwe score)

Technisch lezen

zwak

zwak

510-519

59-68

76-77%

9-10%

34-43

53-62

5-6%

8-9%

Ongeveer 8-9% van de totale populatie is zwak in beide vaardigheden, 9-10% is zwak
in spellen maar niet in lezen en ongeveer 5-6% is zwak in lezen maar niet in spellen.
Als leerlingen niet zwak zijn in spellen van Engelse woorden, zijn ze in ongeveer
90% van de gevallen ook niet zwak in het lezen van Engelse woorden.

7.3 FoutsoortenbijspellingEngels
Bij de spellingtest konden vier soorten fouten gemaakt worden in categorieën die
overeenkomen met die van Spelling Nederlands. Het Engels heeft alleen geen verge98

De toetsingsgrootheid komt uit op 4.24, wat significant is op 0.5-niveau.
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lijkbare g-morfologische categorie99. Bij (1) alfabetische fouten (bijvoorbeeld bij de
<a> van ‘apple’) gaat het om het spellingen waarbij klanken zonder meer omgezet
kunnen worden in letters. Bij (2) orthografische fouten (bijvoorbeeld bij de <pp> van
‘apple’, gaat het om spellingen die tot stand zijn gekomen onder invloed van een orthografische regel. Bij (3) morfologische fouten (bijvoorbeeld bij de <er> in
‘quarter’) gaat het om spellingen waarin het morfologische principe is toegepast dat
bepaalde woorddelen altijd op dezelfde manier geschreven worden. En bij (4) logografische fouten (bijvoorbeeld bij de <ou> van ‘cousin’) gaat het om woordspecifieke
spellingen, die de speller alleen goed kan doen als hij het woordbeeld heeft onthouden
(naar Van Berkel, 1999)100. De correlaties tussen de foutsoorten (Tabel 32) zijn wat
hoger dan bij Nederlands (Tabel 24, p. 178).
Tabel 32 Correlaties tussen percentages van aantallen mogelijke fouten per foutsoort bij spelling
Engels.
1
2
3
4
1 alfabetische spellingen
1
0,70
0,86
0,77
2 orthografische spellingen
1
0,81
0,79
3 morfologische spellingen
1
0,77
4 logografische spellingen
1

Een vergelijking van de percentages van de fouten die gemaakt werden, ten opzichte
van het aantal mogelijke fouten per categorie is te zien in Figuur 23. Alfabetische
spellingen die zich houden aan de regelmatige Engelse foneem-grafeem-koppelingen
en die gedeeltelijk overeenkomen met de Nederlandse zijn het gemakkelijkst. Van de
89 mogelijke fouten, werd gemiddeld 20% fout gemaakt. Logografische spellingen
daarentegen, de onregelmatige foneem-grafeem-koppelingen, waar geen orthografische of morfologische condities voor gelden, zijn het moeilijkst. Van de 22 mogelijke
fouten in deze categorie, werd er gemiddeld ook meer dan 60% gemaakt.
99
100

Er zijn in het Engels wel spellingen die (ook) bepaald worden door de zinsbouw, bijvoorbeeld
de verledentijdsvormen, maar dat zijn meestal geen homofonen zoals in het Nederlands.
Over het bepalen van de mogelijke fouten per woord is overleg gevoerd met een dr. van Berkel,
die ervaring heeft met deze woordanalyses.

214

Engels

Figuur 23 Fouten per foutsoort bij Spelling Engels
Gemiddelde percentages gemaakte fouten per foutsoort bij de Engelse spellingtest. De getallen geven aan welk percentage van het aantal mogelijke fouten in de test door de leerlingen ook werkelijk
gemaakt is.
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Vergelijken we de foutenpercentages van Nederlands en Engels met elkaar (Figuur
24), dan valt op dat waar in het Nederlands de alfabetische en orthografische spellingen grotendeels beheerst worden (foutenpercentages lager dan 5%), deze in het
Engels nog in 20 respectievelijk ruim 30% van de gevallen fout gaan. Vergelijkbaar
moeilijk zijn in het Nederlands de morfologische en logografische spellingen, in tegenstelling tot het Engels waar voor deze brugklassers bij deze test de logografische
spellingen duidelijk veel moeilijker zijn dan de morfologische. In het Engels zijn orthografische en morfologische spellingen vergelijkbaar moeilijk.
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Figuur 24 Foutenpercentages per spellingcategorie bij Engels en Nederlands
70
60
50
40

Engels
Nederlands

30
20
10
0
alfabetisch

ort hografisch

morfologisch

logografisch

Het foutenpatroon van de absolute foutenaantallen in de verschillende opleidingsniveaus loopt grotendeels parallel. Het beeld bij Engels is in overeenstemming met de
bevindingen van Van Berkel (1999). Opvallend in deze grafiek is vooral dat het aantal alfabetische fouten sterk afneemt bij oplopend onderwijsniveau. De leerlingen in
het laagste niveau zijn kennelijk het minst vertrouwd met de Engelse klanktekencombinaties.
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Figuur 25 Aantallen fouten bij spelling Engels per opleidingsniveau
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FoutenvanzwakkelezersbijspellingEngels
Zwakke EMT-lezers maken bij alle foutsoorten meer fouten in de Engelse spelling
(Tabel 33). De verschillen tussen de spellingprestaties van zwakke en niet-zwakke
EMT-lezers zijn bij alle foutsoorten significant101, en het grootst bij de orthografische
spellingen.

101

Alfabetisch df 92,799, t -8,030, p <.01, Cohen’s d 1,1; orthografisch df 96,301, t -11,064, p
<.01, Cohen’s d 1,1; morfologisch df 672, t -8,548, p <.01, Cohen’s d 1,1; logografisch df 672, t
-7,993, p <.01, Cohen’s d 0,9.
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Tabel 33 Foutenpercentages van zwakke en niet-zwakke lezers
De getallen geven de percentages weer van het aantal fouten dat per foutsoort gemaakt kon worden
in de test. Tussen haakjes de standaarddeviaties.
niet zwak
zwak
totaal
n = 594
n = 80
N = 674
Alfabetisch
18 (13)
34 (16)
20 (14)
Orthografisch
25 (17)
47 (23)
30 (20)
Morfologisch
31 (16)
48 (16)
33 (17)
Logografisch
60 (19)
77 (17)
61 (20)

In Figuur 26 is het aantal standaarddeviaties afgebeeld waarmee zwakke lezers bij
Nederlands en Engels verschillen van de gemiddelde percentages per foutsoort van
niet-zwakke lezers. Bij Engels is in de logografische spellingen het verschil tussen
zwakke en niet-zwakke EMT-lezers het kleinst, waarschijnlijk omdat alle leerlingen
daar nog erg veel fouten in maken, terwijl bij Nederlands zwakke lezers bij deze spellingen wel sterk verschillen van sterkere lezers. Verder zijn de verschillen per
foutsoort bij Nederlands en Engels globaal vergelijkbaar.
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Figuur 26 Fouten van zwakke en niet-zwakke EMT- lezers bij Engels en Nederlands
Afbeelding van het gemiddelde aantal standaarddeviaties per foutsoort waarmee zwakke EMTlezers afwijken van niet-zwakke lezers bij de Engelse en Nederlandse spellingtest.
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7.4 OnderliggendefactorenbijlezenEngels
Er is een regressieanalyse uitgevoerd op de getransformeerde ruwe scores van de One
Minute Test om na te gaan welke achtergrondfactoren en cognitieve factoren van invloed zijn op het lezen van Engelse woorden. Met een multilevel-analuse is daarnaast
onderzocht in hoeverre de resultaten van de afgenomen test afhankelijk zijn van de
klassen waar leerlingen in zaten. Er blijkt slechts een kleine intra-klassecorrelatie te
bestaan (.04), nadat gecontroleerd is voor alle predictoren van de regressieanalyse.
Geen van de parameters verschilde veel van die van de regressieanalyse. Na presentatie van de resultaten van de test, uitgesplitst naar opleidingsniveau, geslacht en taalachtergrond, is daarom alleen het resultaat van regressieanalyse weergegeven.
De eerste stap in de stapsgewijze hiërarchische regressieanalyse bestaat uit de opleidingsniveaus. De tweede stap bestaat uit de ervaringsvariabelen ‘Leeservaring’ en
‘Ervaring met Engels’, zoals gemeten met de twee enquêtes, en ‘Woordkennis Neder219
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lands-Engels’. Stap 3 bestaat uit de resultaten van fonologisch bewustzijn (Woordomkering) en fonologisch decoderen (De Klepel), en stap 4 uit die van
benoemsnelheid (RAN-cijfers). Stap 5 tenslotte bestaat uit de onderdelen die aspecten
van de orthografische competentie meten: de visuele attentie, het herkennen van geflitste pseudowoorden, de opgetelde resultaten van de Orthografische Keuzetest
Nederlands en Engels, en de reactiesnelheid bij de goede antwoorden in Nederlandse
test waardoor we weten hoe snel toegang wordt verkregen tot woordvormen in het
langetermijngeheugen. Het totale model voorspelt 67% van de variantie bij het lezen
van Engelse woorden.
Het model dat gebruikt is voor het verklaren van de variantie bij het lezen van Engelse woorden is hetzelfde als het model dat voor Nederlandse woorden gebruikt werd
(zie hoofdstuk 3), alleen werd nu Woordkennis Engels als verklarende factor gebruikt
en niet Woordkennis Nederlands en Engels. We hebben de resultaten van technisch
lezen Engels en Nederland naast elkaar gezet in Tabel 34. De twee meest opvallende
verschillen zijn (1) dat voor het lezen van Engelse woorden de woordkennis een belangrijke bepalende factor is en voor het lezen van Nederlandse woorden niet, en (2)
dat fonologische competentie voor het lezen van Engelse woorden minder belangrijk
is dan voor het lezen van Nederlandse woorden.
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Tabel 34 Voorspellers van het lezen van Engelse en Nederlandse woorden
Variantie in lezen van Engelse en Nederlandse woorden, zoals gemeten met OMT en EMT, voorspeld op basis van intercept/opleidingsniveau, ervaringsvariabelen, fonologische competentie,
benoemsnelheid en orthografische competentie. Cellen van significante parameters zijn gearceerd.
Engelse woorden

Nederlandse woorden

Stap

Blok

Test

R2ch

β

1

Intercept/

vmbo-kbl

10%

-,065

-2,001*

opleidings-niveau

vmbo-tl

-,111

-3,014**

-,051

-1,541

havo

-,152

-3,802**

-,001

-,025

vwo

-,157

-4,266**

-,048

gym

-,166

-3,935**

-,071

-2,326*

,154

5,948**

2

Ervaringsvariabelen

Leeservaring

33%

Ervaring met Engels
Woordkennis
3

Fonologische

Woordomkering

competentie

Fonologisch decoderen

22%

t

,414

13,950**

-,035

-1,326

,408

10,108**

R 2ch

β

13%

,015

,023
7%

,095
-,009
,043

42%

-,006
,454

t
,518

-1,462
,606
3,487**
-,379
1,618
-,257
12,645**

4

Benoemsnelheid

RAN-cijfers

0%

-,062

-2,099*

5%

-,285

5

Orthografische

Visuele attentie

2%

-,004

-,131

3%

-,059

-2,173**

competentie

Flitskeuze pseudowoorden

-,033

-,888

-,021

-,620

Orth. Keuzetest Ned/Eng

,268

6,547**

Reactiesnelheid OKN

-,083

-3,143**

67%

,225
-,163

-10,823**

6,160**
-6,949**

70%

* p <.05; ** p < .01

Engelsewoorden,NederlandsewoordenenEngelseleenwoorden
De correlatie tussen het lezen van Engelse leenwoorden (zie hoofdstuk 3) en Engelse
woorden is groot (.79), groter dan de correlatie tussen het lezen van inheemse Nederlandse woorden (EMT) en Engelse woorden (.62). De Leenwoordentest heeft dus
voorspellende waarde voor het lezen van Engelse woorden. Leerlingen die niet zwak
zijn bij de Leenwoordentest zijn in 95% van de gevallen ook niet zwak in het lezen
van Engelse woorden.
Het regressiemodel dat gebruikt is voor het verklaren van de variantie bij het lezen
van Engelse woorden is vergelijkbaar met het model dat voor Engelse leenwoorden
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gebruikt werd (zie Tabel 6, p. 88). Het enige verschil is dat voor Nederlandse woorden en Engelse leenwoorden woordkennis Engels plus Nederlands als een van de
ervaringsvariabelen is gebruikt en voor Engelse woorden alleen woordkennis Engels.
We vergelijken hieronder de R2-change van het lezen van Nederlandse woorden en
Engelse leenwoorden met het lezen van Engelse woorden, al realiseren we ons dat de
percentages niet exact vergelijkbaar zijn.
Figuur 27 Voorspellers van het lezen van drie soorten woorden
Grafische weergave van de R2-change van de regressieanalyses van het lezen van Engelse woorden,
Engelse leenwoorden en inheemse Nederlandse woorden.
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De bijdrage van intercept en opleidingsniveau is het grootst bij het lezen van leenwoorden (R 2change Engels 13%, Leenwoorden 17%, Nederlands 13%). De bijdrage
van ervaringsvariabelen vormt een sterk aflopende lijn (R 2change Engels 30%, Leenwoorden 16%, Nederlands 7%). Dat heeft vooral te maken met het belang van
woordkennis voor het lezen van Engelse woorden en leenwoorden. De voorspellende
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waarde van fonologisch decoderen (Klepel) vertoont een sterk oplopend effect
(R2change Engels 22%, Leenwoorden 28%, Nederlands 42%). Hetzelfde zien we bij
benoemsnelheid, die bij het Engels helemaal geen effect meer heeft (R2change Engels
0%, Leenwoorden 2%, Nederlands 5%). In tegenstelling tot de verwachting laat de
bijdrage van de orthografische competentie geen aflopende lijn zien (R2change Engels 2%, Leenwoorden 5%, Nederlands = 3%).

7.5 OnderliggendefactorenbijspellingEngels
Om na te gaan in hoeverre de resultaten van de afgenomen testen afhankelijk zijn van
de klassen waar leerlingen in zaten is een multilevel-analyse uitgevoerd. Er blijkt
slechts een kleine intra-klassecorrelatie te bestaan (.006), nadat gecontroleerd is voor
alle predictoren van de regressieanalyse. Hieronder is daarom slechts het resultaat van
een stapsgewijze hiërarchische regressieanalyse weergegeven van de getransformeerde foutenpercentages, waarmee is nagegaan welke achtergrondfactoren en cognitieve
factoren van invloed zijn op het spellen van Engelse woorden. We vergelijken dit
beeld met de factoren die het lezen van Engelse woorden bepalen en gebruiken daarom precies hetzelfde model. Het totale model (N =689 voor lezen en N =674 voor
spellen 102) voorspelt 68% van de variantie bij het lezen en 67% van de variantie bij
het spellen van Engelse woorden. Ter vergelijking hieronder de parameters van lezen
en spellen naast elkaar.

102

Leerlingen die de spellingtest niet serieus gemaakt hebben, en overal bijvoorbeeld een letter intypten, zijn in de resultaten niet meegenomen.
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Tabel 35 Voorspellers van het spellen en technisch lezen van Engelse woorden
Variantie in spellen van Engelse woorden vergeleken met het lezen van Engelse woorden, voorspeld
op basis van opleidingsniveau, ervaringsvariabelen, fonologische en orthografische competentie.
De cellen van significante parameters zijn gearceerd.
Spellen

Technisch lezen

Stap

Blok

Test

R 2ch

β

t

R2ch

β

t

1

Intercept/

vmbo-kbl

26%

-,021

-,726

10%

-,065

-2,001*

opleidings-niveau

vmbo-tl

-,066

-1,966

-,111

-3,014**

havo

-,040

-1,105

-,152

-3,802**

vwo

-,050

-1,510

-,157

-4,266**

gym

-,149

-4,029**

-,166

-3,935**

-,004

-,127

-,071

-2,326*

2

3

27%

33%

Ervarings-

Leeservaring

variabelen

Ervaring met Engels

-,068

-2,842**

,154

5,948**

Woordkennis Engels

-,385

-5,125**

,414

13,950**

,007

,281

-,035

-1,326

-,197

-5,395**

-,092

-3,478**

0%
2%

9%

22%

Fonologische

Woordomkering

competentie

Fonologisch decoderen

4

Benoemsnelheid

RAN-cijfers

1%

5

Orthografische

Visuele attentie

6%

-,023

-,849

-,004

-,131

competentie

Flitskeuze pseudowoorden

,001

,034

-,033

-,888

Orth. Keuzetest Ned/Eng

-,369

-9,877**

,268

6,547**

Reactiesnelheid OKN

,057

2,414**

-,083

-3,143**

69%

,408

10,108**

-,062

-2,099*

67%

* p <.05; ** p < .01

De cijfers laten zien dat het effect van intercept en opleidingsniveau groter is voor het
spellen dan voor het lezen van Engelse woorden. Bij ervaringsvariabelen is voor beide vaardigheden vooral de Engelse woordkennis belangrijk103. Niet verwacht was de
beperkte bijdrage van fonologisch decoderen aan het spellen van Engelse woorden. In
overeenstemming met de verwachtingen is orthografische competentie belangrijker

103

Vervangen we woordkennis Engels door woordkennis Nederlands, dan wordt de R2-change van
de ervaringsvariabelen kleiner (14%), maar bestaat er nog steeds een significante bijdrage van
woordkennis (β -,149, t -4,907).
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voor spellen dan voor lezen in het Engels. Een grafische weergave van de verschillen
tussen de voorspellers van lezen en spellen in het Engels is te zien in Figuur 28.
Figuur 28 Factoren die bijdragen aan lezen en spellen in het Engels
Grafische weergave van R2-change van de regressieanalyses van het lezen en spellen van Engelse
woorden.
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SpellingEngelsenspellingNederlands
De correlatie tussen Spelling Engels en Spelling Nederlands is .63. De regressieanalyse laat zien dat bij spelling Engels vooral de woordkennis (Engels) een belangrijke
voorspellende waarde heeft, terwijl dat bij spelling Nederlands niet zo is.

225

Lees- en spellingvaardigheden van brugklassers
Tabel 36 Voorspellers van spelling Engels en Nederlands
Variantie in het spellen van Engelse en Nederlandse woorden, voorspeld op basis van opleidingsniveau, ervaringsvariabelen, fonologische en orthografische competentie. De cellen van significante
parameters zijn gearceerd 104.
Spelling Engels
Stap

Blok

Test

R2ch

β

1

Intercept/

vmbo-kbl

26%

-,021

opleidingsniveau

vmbo-tl

-,066

havo

-,040

vwo

-,050

gym
2

Ervaringsvariabelen

3

Leeservaring

27%

Spelling Nederlands
t

R 2ch

β

t

-,726

33%

,016

,475

-1,966

-,131

-3,381**

-1,105

-,128

-3,037**

-1,510

-,166

-4,296**

-,149

-4,029**

-,244

-5,525**

-,004

-,127

-,020

-,612

,026

,972

Ervaring met Engels

-,068

-2,842**

Woordkennis Ned/Eng

-,385

-15,125**

Fonologische

Woordomkering

9%

,007

,281

3%

14%

-,040

-1,293

-,010

-,361

-,260

-6,197**

competentie

Fonologisch decoderen

-,197

-5,395**

4

Benoemsnelheid

RAN-cijfers

1%

-,092

-3,478**

1%

-,120

-3,892**

5

Orthografische

Visuele attentie

6%

-,023

-,849

7%

,008

,245

competentie

Flitskeuze pseudowoorden

,001

,034

-,056

-1,443

Orth. Keuzetest Ned/Eng

-,369

-9,877**

-,378

-8,836**

,057

2,414**

,119

4,358**

Reactiesnelheid OKN
69%

58%

* p <.05; ** p < .01

De Chi-kwadraat-test geeft een relatie aan tussen het al dan niet uitvallen bij spelling
Nederlands en spelling Engels 105. Hoewel de correlatie hoog is (r = .63), is het niet
helemaal dezelfde groep die in beide talen bij de zwakke groep hoort. Een Chikwadraat-analyse geeft aan dat de geobserveerde frequenties van de subgroepen
enigszins afwijken van wat je theoretisch zou verwachten op basis van enerzijds de
afbreekscores en anderzijds de correlatie tussen de variabelen106. Ongeveer 7-8% van
104
105
106

De waarden zijn bij spellen over het algemeen negatief omdat de afhankelijke variabele bestaat
uit percentages spelfouten, waarbij hoge getallen een lage beheersing aanduiden en andersom.
Pearson Chi-kwadraat (tweezijdig, exact) = 146,269, df = 1, p <.01
De toetsingsgrootheid komt uit op 4.48, wat significant is op 0.5-niveau.
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de totale populatie is zwak in beide vaardigheden, 9-11% is zwak in spelling Engels,
maar niet in spelling Nederlands en voor 5-6% geldt het omgekeerde. Uit de gegevens
blijkt dat als leerlingen niet uitvallen bij spelling Nederlands dat ze in 93-94% van de
gevallen ook bij spelling Engels niet bij de zwakke groep horen.

7.6 TransferNederlandsEngels
De Linguistic Coding Differences Hypothesis (LCDH) (Ganschow et al., 1991,
Sparks & Ganschow, 1993; Morfidi et al., 2007) voorspelt de crosslinguïstische universaliteit van lees- en spellingvaardigheid en van onderliggende tekorten bij zwakte
op dit terrein. In het voorgaande is het lezen van Engelse woorden vergeleken met het
lezen van Nederlandse woorden en Engelse leenwoorden, en is het spellen van Engelse woorden vergeleken met het spellen van Nederlandse woorden. Zwakke EMTlezers zijn in 56% van de gevallen ook zwak in het lezen van Engelse woorden. Ze lezen gemiddeld 23 woorden van de OMT goed (SD 9) terwijl de niet-zwakke groep
aan 40 woorden komt (SD 13)107. Ook bij Spelling Engels zijn de prestaties van zwakke EMT-lezers gemiddeld slechter dan die van de niet-zwakke groep: gemiddeld 45%
fout (SD 16%) tegenover 28% fout (SD 14%) bij de niet-zwakke groep 108. Leerlingen
die niet uitvallen bij technisch lezen Nederlands horen in 92% van de gevallen ook
niet de zwakke groep bij technisch lezen Engels en leerlingen die niet zwak zijn in de
Nederlandse spelling zijn in 94% van de gevallen ook niet zwak bij spelling Engels.
Maar hoewel het verband duidelijk is, zien we ook dat er steeds groepen leerlingen
zijn die aan de transfer ‘ontsnappen’ en bij Nederlands en Engels verschillende
prestatieniveaus laten zien.
Om de prestaties bij Nederlands en Engels ook over de twee vaardigheden samen te
kunnen vergelijken nemen we de z-scores van technisch lezen (bij Nederlands van de
EMT) en spellen bij elkaar. Tussen beide totaalvariabelen bestaat een correlatie van
107
108

df 140,960, t 14,978, p <.01, Cohen’s d 1,5
df 672, t -10,106, p <.01, Cohen’s d 1,1
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.62 en de Chi-kwadraat-test meet een relatie tussen het al dan niet uitvallen bij Nederlands en Engels 109. Een Chi-kwadraat-analyse laat zien dat de geobserveerde
frequenties van de subgroepen afwijken van wat je theoretisch zou verwachten op basis van afbreekscores enerzijds en de correlatie tussen de variabelen anderzijds110. In
Tabel 37 zijn de marges weergegeven op basis van verwachte en geobserveerde aantallen. Een subgroep van 7-9% heeft een specifiek probleem met Nederlands en een
subgroep van 4-6% heeft een specifiek probleem met Engels. Een aanzienlijke groep
van 8-10% scoort laag bij beide talen.
Tabel 37 Zwak en niet zwak bij Engels en Nederlands
Engels

niet zwak
zwak

Nederlands

niet zwak

zwak

515-527

29-41

77-79%

4-6%

50-62
7-9%

53-65
8-10%

Uit de leerlinggegevens blijkt dat zowel bij de technische taalverwerking van het Nederlands als van Engels over het algemeen in het vmbo meer problemen voorkomen
dan in hogere opleidingen (zie Tabel 38). In het vmbo heeft een derde van de leerlingen een specifiek probleem met Engels. Opvallend is dat de groep met een specifiek
probleem met Engels voor twee derde uit meisjes bestaat. De groep die alleen in Nederlands zwak is, bestaat daarentegen voor meer dan 80% juist alleen uit jongens. In
de totale populatie is 12% aangemerkt als allochtoon. Dat percentage is veel hoger in
de subgroep die alleen bij Nederlands zwak is, hoewel er bij technisch lezen en spel-

109
110

Pearson Chi-kwadraat (tweezijdig, exact) = 208,222 df = 1, p <.01
De toetsingsgrootheid komt uit op 8.09, wat significant is op 0.1-niveau.

228

Engels

len afzonderlijk geen verschil is tussen allochtone en autochtone leerlingen (hoofdstuk 3 en 5).
Tabel 38 Leerlingkenmerken bij resultaten Nederlands en Engels
Leerlingkenmerken en resultaten (gemiddelden plus standaarddeviaties van opgetelde standaardscores) bij Nederlands en Engels (z-scores van technisch lezen en spellen samen).
Resultaten
Opleiding
Geslacht
Taalachtergrond
n
gem
gem
perc
perc
perc
perc
perc
perc
Ned
Eng
vmbo
hoger
jongens
meisjes alloch niet all
alleen Ned 29
-2,50
-0,38
86
14
83
17
28
72
zwak
(0,68)
(1,00)
alleen Eng
zwak

50

-0,54
(0,83)

-2,34
(0,36)

68

32

34

66

14

86

Ned en
Eng zwak

65

-3,11
(1,43)

-2,99
(0,77)

91

9

55

45

11

89

We hebben ook gekeken naar de achtergrondfactoren en capaciteiten van de drie subgroepen. De groep met een specifiek probleem met Engels heeft wat minder ervaring
met Engels dan de groep die alleen bij Nederlands uitvalt en aanzienlijk minder
woordkennis dan die groep. De orthografische kennis is vergelijkbaar, maar het fonologisch decoderen is relatief beter (Tabel 39, kolom 2). De groep met een specifiek
probleem met Engels heeft ongeveer dezelfde ervaring met Engels en ongeveer dezelfde hoeveelheid woordkennis als de groep die in beide talen zwak is, maar is beter
in fonologisch decoderen dan de dubbelzwakke groep en heeft meer orthografische
kennis (Tabel 39, kolom 3). Als de subgroep van 7% die alleen zwak is in Nederlands
wordt vergeleken met de dubbelzwakke groep dan zien we dat deze vooral een grotere Engelse woordkennis en orthografische kennis heeft (Tabel 39, kolom 4).
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Tabel 39 Resultaatverschillen en contrasten tussen subgroepen
Resultaatverschillen en contrasten tussen de groep die alleen bij Engels uitvalt in contrast met (1)
de groep die alleen bij Nederlands uitvalt en (2) de groep die uitvalt in beide talen.
E-zwak ↔ N+E
N-zwak ↔ N+EE-zwak ↔ N-zwak 111
zwak112
zwak113
Ervaring met Engels
Woordkennis Engels
Fonologisch decoderen
Orthografische kennis NE
* p <.05; ** p < .01

27 (6) ↔ 31 (9)*
33 (7) ↔ 47 (8)**
66 (14) ↔ 56 (13)**
41 (10) ↔ 43 (9)

27 (6) ↔ 26 (6)
33 (7) ↔ 35 (7)
66 (14) ↔ 50 (14)**
41 (10) ↔ 32 (8)**

31 (9) ↔ 26 (6)*
47 (8) ↔ 35 (7)**
56 (13) ↔ 50 (14)*
43 (9) ↔ 32 (8)**

7.7 PrestatiesbijEngelsvanzwakkeEMT-lezers
Zwakke EMT-lezers zijn in 56% van de gevallen ook zwak in het lezen van Engelse
woorden en in 59% van de gevallen ook zwak in het spellen van Engelse woorden.
Andersom is het zo dat als leerlingen niet uitvallen bij technisch lezen Nederlands, ze
in 92% van de gevallen ook niet uitvallen bij technisch lezen Engels en in 88% van de
gevallen eveneens niet bij de Engelse spelling.
Van de totale populatie hoort 16,8% bij de orthografisch zwakke groep114. Deze groep
(n = 116) leest gemiddeld in een minuut 15 Engelse woorden minder dan de nietzwakke groep en bij de Engelse spelling is het foutenpercentage van de orthografisch
111

Ervaring met Engels df 43,679, t 2,235, p =.03, Cohen’s d 0,5; woordkennis Engels df 53,049, t 7,844, p <.01, Cohen’s d 1,9; fonologisch decoderen df 665, t 2,656, p < .01, Cohen’s d 0,7; orthografische kennis Nederlands-Engels n.s.
112
Ervaring met Engels n.s.; woordkennis Engels n.s.; fonologisch decoderen df 665, t 5,474, p
<.01, Cohen’s d 1,1; orthografische kennis Nederlands-Engels df 92,691, t 4,956, p <.01, Cohen’s d 1,0.
113
Ervaring met Engels df 39,595, t 2,717, p =.01, Cohen’s d 0,6; woordkennis Engels df 52,630, t
6,831, p <.01, Cohen’s d 1,5; fonologisch decoderen df 60,238, t 2,127, p = .04, Cohen’s d 0,5;
orthografische kennis Nederlands-Engels df 50,008, t 5,743, p <.01, Cohen’s d 1,3.
114
Lagere score dan gemiddeld minus 1 standaarddeviatie op de som van de Orthografische Keuzetesten Nederlands en Engels.
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zwakke groep 23% hoger dan dat van de groep die orthografisch sterker is (zie Tabel
40, kolom 2).
Verwacht werd dat ook binnen de groep zwakke EMT-lezers orthografische kennis
verschil zou maken voor zowel het lezen als het spellen van Engelse woorden. Vergelijken we de prestaties van zwakke lezers van de Een-Minuut-Test die ook orthografisch zwak zijn (n =46), met de resultaten van zwakke lezers die niet orthografisch
zwak zijn (n =39) dan zien we inderdaad dat de tweede groep aanzienlijk betere prestaties laat zien bij beide Engelse taalvaardigheden (zie Tabel 40, kolom 3).
Tabel 40 Effect van orthografische kennis
Resultaten bij Engels van leerlingen met een al dan niet beperkte orthografische kennis. De gemiddelde scores van de One Minute test (OMT) en Spelling Engels (SPE) met tussen haakjes de
standaarddeviaties.
Zwakke lezers Totale groep orthografisch
orthografisch
zwak/niet-zwak116
zwak/niet-zwak115
Technisch lezen Engels (OMT) - aantal goed

25 (9) ↔ 40 (13)

19 (8) ↔ 27 (8)

Spellen Engels - foutpercentages

49 (12) ↔ 26 (13)

54 (11) ↔ 35 (16)

Zwakke EMT-lezers die orthografisch sterker zijn, halen dus aanzienlijk betere resultaten dan zwakke lezers die dat niet zijn. Tegelijkertijd bestaat tussen de subgroepen
zwakke EMT-lezers geen verschil in fonologische competentie zoals gemeten met de
test Woordomkering. Ze zijn daarin vergelijkbaar zwak. Dit kan gezien worden als
een bevestiging van Het Phonological Core Variable Orthographic Difference Model
(PCVOD), dat aangeeft dat bij zwakke lezers wat de orthografische capaciteiten be-

115
116

Lezen Engels df 218,891, t 14,788, p <.01, Cohen’s d 1,3; spellen Engels df 672, t -16,722, p
<.01, Cohen’s d 1,8.
Lezen Engels df 83, t 4,682, p <.01, Cohen’s d 1,0; spellen Engels df 62,486, t -6,215, p <.01,
Cohen’s d 1,4.
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treft verschillende profielen kunnen worden aangetroffen (Van der Leij & Morfidi,
2006; Bekebrede et al., 2007).

7.8 Samenvattingenconclusies
In dit hoofdstuk is aangegeven dat de Engelse orthografie niet principieel afwijkt van
die van andere alfabetische talen, maar alleen complexer is door het grotere aantal
verwerkingseenheden, het grotere aantal condities die een bepaalde combinatie voorschrijven en het grotere aantal woordspecifieke spellingen. Daarnaast zorgen
morfeemconstantie en het verschijnsel van de heterografie er in het Engels voor dat
de visuele woordvorm meer informatie bevat dan de auditieve. De bijzondere orthografie van het Engels kan ertoe leiden dat bij het lezen van Engelse woorden een
andere, meer parallelle manier van verwerken gebruikt wordt, in vergelijking met de
meer seriële en sublexicale verwerking die het lezen in transparante talen kenmerkt.
Met name voor gevorderde lezers zou deze andere manier van verwerken bij het Engels niet per se nadelig hoeven zijn. Met gevorderde lezers hadden we echter in het
Brugklasproject niet te maken. De beheersing van het Engels bleek bij een groot aantal leerlingen nogal rudimentair, al waren er ook grote verschillen.
Het verschil tussen de prestaties bij Nederlands en Engels is groot: lezen leerlingen
bij de Nederlandse Een-Minuut-Test gemiddeld 80 woorden goed, bij de Engelse One
Minute Test, die voor brugklassers veel onbekende woorden bevat, is dat gemiddeld
minder dan de helft. Ook bij het spellen zijn de verschillen groot: in de Nederlandse
spellingtest maken leerlingen gemiddeld 7% van de mogelijke fouten die de test bevat; in de Engelse spellingtest is dat percentage meer dan twee keer zo hoog, namelijk
18%. Deze verschillen tussen Nederlands en Engels werden ook verwacht omdat de
verwerving van het Engels zich in de brugklas nog in de beginfase bevindt.
In de laagste opleidingsniveaus zijn de verschillen tussen Engels en Nederlands het
grootst. Leerlingen in vmbo-bbl lezen bij de OMT gemiddeld 31 woorden goed en bij
de EMT 73. Zij hebben bij Spelling Engels een foutenpercentage van 44%, tegenover
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11% bij Nederlands. Ongeveer 14% van de brugklassers (n = 97) leest van de OMT
minder woorden goed dan de norm (gemiddelde minus één standaarddeviatie) en 72%
van deze groep komt uit het vmbo. Ongeveer 18% (n = 121) spelt minder dan 5
woorden goed en 74% van deze groep is afkomstig uit het vmbo. Wordt dezelfde meting uitgevoerd op de foutenpercentages, dan hoort eveneens 18% bij de zwakke
groep, die in dat geval zelfs voor 83% afkomstig is uit het vmbo.
Dat er in de scores bij Engels grote verschillen zijn tussen de opleidingsniveaus is in
overeenstemming met de verwachtingen. Bij leerlingen die in de hogere opleidingsniveaus terecht zijn gekomen wordt waarschijnlijk het aanleren van Engels thuis meer
gestimuleerd. Bovendien zullen slimmere leerlingen meer oppikken uit het weinig gestructureerde aanbod van de basisschool. Zij zijn waarschijnlijk beter in het ‘impliciete leren’ (Van Berkel, 1999) dat bij Engels nodig is. Het ligt voor de hand dat als
scholen de Engelse klanktekenkoppelingen en orthografische patronen op de basisschool systematischer en explicieter zouden aanleren, dit vooral de leerlingen in
lagere opleidingsniveaus ten goede komt, aangezien kinderen uit minder bevoorrechte
milieus meer profiteren van onderwijskwaliteit omdat ze minder kunnen compenseren
voor slechte kwaliteit (Dronkers, 2007).
Bij spelling Engels zijn orthografische en morfologische spellingen vergelijkbaar
moeilijk, wat niet overeenstemming is met Van Berkel (1999). In haar onderzoek
worden in de morfologische spellingen in verhouding meer fouten gemaakt dan in de
orthografische. Dit verschil kan te maken hebben met de itemkeuze. Omdat brugklassers pas begonnen zijn met het leren van Engels zijn vanzelfsprekend zijn geen
moeilijke morfologische spellingen in de Engelse test opgenomen. De rangorde in
moeilijkheid vertoont overeenkomsten met die van Van Berkel: alfabetische spellingen zijn voor brugklassers het gemakkelijkst; logografische spellingen het moeilijkst.
In de laagste opleidingsniveaus worden in verhouding meer alfabetische fouten gemaakt. Leerlingen in de hogere opleidingsniveaus beheersen aan het begin van de
brugklas de klanktekenkoppelingen van het Engels beter.
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De correlatie tussen het lezen en spellen van Engelse woorden is tamelijk groot (r =
.68), maar zwak lezen gaat niet altijd samen met zwak spellen. Ongeveer 8-9% van de
totale populatie is weliswaar zwak in zowel lezen als spellen, maar 8-10% heeft een
specifiek probleem met spellen en ongeveer 4-6% is alleen zwak in lezen. Een belangrijk gegeven voor de praktijk is dat leerlingen die niet zwak scoren bij de Engelse
spellingtest in 95% van de gevallen ook niet uitvallen bij het lezen van Engelse woorden. Het is dus mogelijk om met behulp van een Engelse spellingtest een grote groep
te onderscheiden die ook met het lezen van Engels geen problemen heeft. De groep
die bij spelling uitvalt, kan dan eventueel ook op lezen onderzocht worden. Bij het
onderzoek naar het lezen van Engelse woorden is duidelijk geworden dat de Engelse
One Minute Test (OMT) voor brugklassers nog erg veel problemen oplevert: er worden extreem veel woorden fout gelezen. De leenwoordenlijst, die hoog correleert met
de OMT (r = .79) lijkt beter geschikt om het lezen van woorden met een Engelse orthografie te onderzoeken, want het lezen van deze woorden is minder frustrerend. Als
leerlingen niet uitvallen op deze test, halen ze in 95% van de gevallen ook een voldoende score bij het lezen van echte Engelse woorden.
Hoewel er geen verschil in ervaring met Engels kon worden gemeten, zijn jongens
beter in de schriftelijke verwerking van deze taal dan meisjes. Bij de groep leerlingen
met een specifiek probleem met Engels, zitten ook opvallend veel meisjes. Dit verschijnsel is niet in overeenstemming met het gegeven dat meisjes in Nederland en een
aantal andere landen een kleine tot middelmatige voorsprong op de jongens hebben
als het gaat om taal en lezen (Van Langen en Driessen, 2006). Bij het lezen en spellen
van Nederlandse woorden was die voorsprong van meisjes er inderdaad. Opvallend is
ook dat als de z-scores van lezen en spellen bij elkaar worden genomen de groep met
een specifiek probleem met Engels voor twee derde uit meisjes bestaat, terwijl de
groep die alleen in Nederlands zwak is voor meer dan 80% uit jongens bestaat.
Aangezien een cognitief-biologisch verschil niet voor de hand ligt, en we ook een
verschil in ervaring met de taal niet hebben kunnen vaststellen, hebben de betere prestaties van jongens bij Engels waarschijnlijk met attitude te maken hebben. Engels
heeft voor hen wellicht meer prestige dan Nederlands, waardoor ze mogelijk meer
234

Engels

gemotiveerd zijn voor deze taal. Net als bij het lezen en spellen van Nederlandse
woorden presteert de totale groep allochtone leerlingen bij Engels niet beter of slechter dan niet-allochtone leerlingen.
Voorspellendefactoren
Fonologisch decoderen van pseudowoorden zoals gemeten met De Klepel is ook voor
het lezen van Engelse woorden een belangrijke voorspeller, maar de door deze test
voorspelde hoeveelheid variantie is toch minder groot dan voor het lezen van Nederlandse woorden. Dit kan gezien worden als een aanwijzing voor een kwalitatief wat
andere, wellicht meer parallelle verwerking bij het lezen van Engels. Ervaring met
Engels zoals gemeten met de enquête blijkt een achtergrondfactor te zijn die bijdraagt
aan de variantie in de prestaties bij lezen en spellen. Een sterk voorspellende waarde
heeft echter vooral de receptieve woordkennis, terwijl deze bij het lezen van Nederlandse woorden geen variantie verklaart. Dit heeft te maken met de verschillende
fases waarin de taalverwerking bij Nederlands en Engels zich bevindt. Ondersteuning
van de semantiek is immers vooral bij het aanvankelijk lezen van belang. Bekende
woorden worden sneller gelezen dan niet-bekende woorden, maar dit effect verdwijnt
grotendeels bij gevorderd lezen. Het belang van woordkennis voor het lezen van Engels is mogelijk ook een aanwijzing voor een andere manier van verwerken. Het
gegeven sluit aan bij de bevindingen van Paulesu (2006), die vaststelde dat bij gevorderde Engelse lezers tijdens het hardop lezen gebieden in de hersenen zijn geactiveerd
die met semantische verwerking te maken hebben, een aanwijzing voor een meer parallelle taalverwerking bij Engels.
Ook voor het spellen van Engelse woorden is de fonologische competentie van belang, maar aanzienlijk minder dan voor het lezen (9% R2change versus 23%
R2change). Dit verschijnsel bevestigt de opvatting van Van Berkel (1999), die met de
titel van haar dissertatie ‘Niet van horen zeggen’ aangeeft dat spellingprestaties bij
Engels niet bepaald worden door het horen uitspreken van woorden, maar door visuele patroonherkenning via impliciet leren. Die kennis zouden ze vooral verwerven via
het lezen. Overigens is uit de foutenanalyse gebleken dat aan de kennis van de foneem-grafeem-koppelingen van het Engels bij de lagere opleidingsniveaus nog veel
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mankeert. Leerlingen in het laagste opleidingsniveau maken nog erg veel fouten in de
alfabetische spellingen; in de hogere opleidingsniveaus is het aantal fouten in deze categorie veel lager. De factoren ‘ervaring met Engels’ en vooral ‘receptieve woordkennis’ leveren bij het lezen van Engelse woorden samen een ongeveer even grote
bijdrage aan de variantie als aan het spellen. Voor het spelling Engels bleek bovendien net als voor spelling Nederlands opleidingsniveau aanzienlijk belangrijker dan
voor lezen.
De orthografische competentie verklaart na de invloed van opleidingsniveau, fonologisch decoderen en achtergrondfactoren nog een kleine, afzonderlijke hoeveelheid
variantie bij het lezen en spellen van Engelse woorden. In tegenstelling tot wat verwacht werd, is die bijdrage bij het lezen van Engelse woorden echter kleiner dan bij
het lezen van Nederlandse woorden. Net als bij het Nederlands is de voorspellende
waarde van de orthografische competentie voor spellen belangrijker dan voor lezen.
Hoewel de hoeveelheid variantie die verklaard wordt door de orthografische competentie zoals gemeten met vier testgegevens kleiner is dan bij Nederlands mag
aangenomen worden dat in werkelijkheid de orthografische competentie een grotere
rol speelt dan dit getal aangeeft. Ook bij het fonologisch decoderen zoals gemeten
met De Klepel verklaart de orthografische competentie immers een deel van de variantie (zie hoofdstuk 3). Het kleine, resterende effect van onze orthografische
metingen heeft waarschijnlijk te maken met de rudimentaire fase waarin de ontwikkeling van het Engels zich in de brugklas nog bevindt. Er is nog bijna geen
orthografische kennis van het Engels opgebouwd, die kan dus ook niet gebruikt worden. Het is bovendien denkbaar dat de gebruikte testen de afzonderlijke orthografische competentie niet duidelijk genoeg in beeld brengen. Het onderzoek naar
orthografische capaciteiten bevindt zich nog in een beginstadium.
TransferNederlands-Engels
Leerlingen die niet uitvallen bij technisch lezen Nederlands doen dat in 92% van de
gevallen ook niet bij technisch lezen Engels en een nog iets hoger percentage geldt
voor de spellingvaardigheid in beide talen. Daarnaast scoort ongeveer 10% van de
leerlingen zowel bij het lezen van Nederlandse als van Engelse woorden onder de
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norm en ongeveer 7% zowel bij het spellen van Nederlandse als Engelse woorden.
Deze gegevens kunnen beschouwd worden als een bevestiging van de Linguistic Coding Differences Hypothesis (LCDH) (Ganschow et al., 1991, Sparks & Ganschow,
1993; Morfidi et al., 2007), die de crosslinguïstische universaliteit van lees- en spellingvaardigheid voorspelt en van onderliggende tekorten bij zwakte op dit terrein.
Maar hoewel het verband tussen de prestaties in beide talen duidelijk is, zien we ook
dat er steeds groepen leerlingen zijn die aan de transfer ‘ontsnappen’ en bij Nederlands en Engels verschillende prestatieniveaus laten zien, zowel bij lezen en spellen
afzonderlijk als bij een construct op basis van z-scores van beide activiteiten. De 4%
die volgens deze meting wel bij Engels maar niet bij Nederlands uitvalt, was voorspeld vanuit het gegeven dat Engels een moeilijke taal is en er kwaliteitsverschillen
zijn in de lessen Nederlands op de basisschool. Deze groep heeft ook wat minder ervaring met Engels dan de groep die alleen bij Nederlands uitvalt en aanzienlijk
minder woordkennis dan die groep. Het fonologisch decoderen is daarentegen beter.
Dit klopt met de regressieanalyses, die laten zien dat woordkennis voor het lezen en
spellen in het Nederlands na opleidingsniveau en leeservaring geen voorspellende
waarde meer heeft, maar wel voor lezen en spellen in het Engels. De voorspellende
waarde van fonologische competentie is voor lezen en spellen in het Nederlands juist
belangrijker. Vergelijken we leerlingen die een specifiek probleem met Engels hebben met de groep die zwak is in beide talen, dan blijkt de eerste groep vooral meer
orthografische kennis te hebben.
Interessant is de subgroep van 7% die alleen zwak is in Nederlands en niet in Engels.
Deze groep werd niet verwacht omdat het Engels zoveel moeilijker is dan het Nederlands. De groep wordt vooral gekenmerkt door een grotere Engelse woordkennis en
vergeleken met de dubbelzwakke groep ook een grotere orthografische kennis. Het
effect van deze factoren kan verklaard worden op basis van de theorie: woordkennis
is faciliterend voor het aanvankelijk lezen in elke taal, maar bovendien wijst inschakeling van de semantiek op een wat andere, meer parallelle manier van lezen die
vooral efficiënt is voor het verwerken van Engels. Problemen met het fonologisch decoderen kunnen zwakke lezers ertoe brengen meer gebruik te maken van orthogra237
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fische patroonherkenning. Bij het lezen van Engelse woorden hebben ze daar mogelijk voordeel van.
PrestatiesbijEngelsvanzwakkeEMT-lezers
Als leerlingen onder de norm scoren bij technisch lezen Nederlands, dan zegt dat niet
alles over de prestaties bij lezen en spellen in het Engels. In 56% van de gevallen zijn
ze dan ook zwak bij het lezen en in 59% van de gevallen in het spellen van Engelse
woorden.
Hoewel de orthografische competentie in de regressieanalyse slechts een kleine, afzonderlijke hoeveelheid variantie verklaart, blijkt orthografische kennis toch verschil
te maken. Niet alleen voor de prestaties bij Engels van normale, maar ook van zwakke lezers. Zwakke lezers die orthografisch sterker zijn, halen aanzienlijk betere
resultaten dan zwakke lezers die dat niet zijn. Tussen de twee orthografische subgroepen zwakke lezers bestaat tegelijkertijd geen verschil in specifiek fonologische
capaciteiten zoals gemeten met de test Woordomkering, wat wijst op een separate invloed van orthografische capaciteiten. Dit bevestigt het Phonological Core Variable
Orthographic Difference Model (PCVOD) (Van der Leij & Morfidi, 2006; Bekebrede
et al., 2007).
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Nederlands en Engels, subgroepen, profielen

De eerste fase van het Brugklasonderzoek was een momentopname waarmee we
de ‘taalbagage’ in beeld wilden brengen waarmee een nieuwe lichting brugklasleerlingen het voortgezet onderwijs binnenkomt. We hebben in het kader van het
Brugklasproject echter ook een vervolgonderzoek uitgevoerd, gericht op de prestaties van drie subgroepen die zwak zijn in technisch lezen en/of taalbegrip. Van
deze subgroepen is de ontwikkeling bij Nederlands en Engels vergeleken met die
van een controlegroep die geen tekorten heeft op de genoemde gebieden. Taalbeheersing in brede zin omvat verschillende aspecten van taalvaardigheid. We
beperken ons in het vervolgonderzoek echter tot enerzijds de technische verwerking van schriftelijke taal - het lezen en spellen - en anderzijds het taalbegrip,
waar begrijpend lezen en woordkennis onder vallen.
NederlandsenEngels
Van de vier groepen van het vervolgonderzoek is niet alleen de Nederlandse taalvaardigheid onderzocht, maar ook de Engelse. In de orthografie van alfabetische
talen als het Nederlands en het Engels bestaan systematische koppelingen tussen
grafemen en fonemen, waar zowel lezers als spellers primair gebruik van maken.
Het Engels heeft echter veel meer ‘bouwstenen’ dan het Nederlands en het orthografische systeem is complexer (zie hoofdstuk 7). Een belangrijk verschil tussen
de Nederlandse en Engelse taalvaardigheid in de brugklas is ook de fase waarin
de taalverwerving zich bevindt. Brugklasleerlingen hebben twaalf jaar ervaring
met mondeling Nederlands en zes jaar met schriftelijke vaardigheden, maar met
het Engels hebben ze meestal pas kort geleden kennisgemaakt. Ze kregen in het
basisonderwijs maximaal twee jaar Engelse les van wisselende kwaliteit, waardoor bij de instroom in het voortgezet onderwijs de verschillen tussen leerlingen
groot zijn. Desondanks is in hoofdstuk 7 gevonden dat er veel parallellen zijn tussen de Nederlandse en Engelse taalprestaties. In het vervolgonderzoek hebben we
bekeken of die parallellen tussen de twee talen er ook zijn in de ontwikkeling van
de vier subgroepen.

239

Lees- en spellingvaardigheden van brugklassers

Technischlezen
Over de manier waarop het technisch lezen zich in de beginjaren ontwikkelt is
veel geschreven, over de ontwikkeling op latere leeftijd veel minder. Uit het normeringsonderzoek voor de Een-Minuut-Test (Brus & Voeten, 1973; Van den Bos
et al.,1994) waarmee het technisch lezen onderzocht werd, en uit aanvullend onderzoek in het voortgezet onderwijs (Kuijpers et al., 2003) blijkt wel dat het
leesprestatieniveau stijgt met het theoretische niveau van de opleiding. Over de
ontwikkeling van het technisch lezen van Nederlandse kinderen bij Engels als
tweede taal valt vooralsnog eveneens weinig te melden. De One Minute Test
wordt pas sinds kort in Nederland gebruikt.
Woordkennis
Woordkennis is een belangrijk aspect van taalbeheersing en kernaspect van begrijpend lezen (Cain, Lemon & Oakhill, 2004; Hacquebord et al., 2004), een
vaardigheid die in het Brugklasproject overigens alleen voor het Nederlands onderzocht is. Woordkennis is bovendien een belangrijke voorwaarde voor het
aanvankelijk lezen en spellen. In het Brugklasonderzoek verklaart deze factor na
opleidingsniveau weliswaar geen variantie meer bij het lezen en spellen in de
moedertaal, maar dat is anders geweest in de eerste jaren van de basisschool. Een
beginnende lezer leest bekende woorden sneller dan minder bekende woorden
(Van der Leij, 2003). Het worstelen van zwakke lezers met de fonologischorthografische verwerking van de taal verhindert soms dat zij hun woordkennis
via het lezen optimaal uitbouwen. In die zin kan een te kleine woordenschat ook
het gevolg zijn van zwak lezen (Stanovich, 1988). Nadat gecontroleerd is voor intelligentie en sociaaleconomische achtergrond differentieert woordkennis echter
bij gevorderde lezers niet meer tussen goed en zwak lezen. Maar lezers uit zwakke sociaaleconomische milieus of met een andere taalachtergrond, en oudere
lezers met een hardnekkig leesprobleem, hebben wel minder woordkennis. Als
we een woordkennistekort vaststellen is echter ook bij deze groepen steeds de
vraag wat oorzaak is en wat gevolg (Vellutino, Fletcher, Snowling & Scanlon,
2004).
Woordkennis heeft in de brugklas wel voorspellende waarde voor de prestaties bij
lezen en spellen in het Engels (zie hoofdstuk 7) omdat het leren van deze vaardigheden zich nog in de beginfase bevindt. Bij het aanvankelijk lezen worden
bekende woorden eerder herkend en sneller verwerkt, omdat bij deze woorden
een meer directe toegang tot de orthografische informatie in het langetermijngeheugen tot stand komt. Bovendien is bij het lezen van Engelse woorden mogelijk
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sprake van een wat andere manier van verwerken, die te maken heeft met verschillen tussen de Nederlandse en Engelse orthografie. De semantische route waar
in theoretische leesmodellen sprake van is, wordt door gevorderde lezers bij de
grotendeels regelmatige Nederlandse woorden van de EMT kennelijk niet gebruikt, maar bij Engelse (leen)woorden wel (zie hoofdstuk 3). Vanwege de
belangrijke rol die woordkennis speelt bij tekstbegrip en bij het aanvankelijk lezen en spellen is ook de ontwikkeling van deze vaardigheid bij de vier subgroepen gevolgd.
Spelling
Bij het aanleren van spelling is volgens Frith (1980) en Caravolas (2006) sprake
van de volgende fasering. Na de precommunicatieve fase waarin jonge kinderen
lettervormen leren die nog geen spraakklanken vertegenwoordigen volgt de semifonetische fase waarin spellingen gedeeltelijk fonologisch adequaat zijn. Dan
volgt de fonetische fase waarin spellingen volledig fonologisch adequaat zijn.
Vervolgens is er een overgangsfase waarin spellingen ook gedeeltelijk orthografisch adequaat zijn en in de laatste fase zijn spellingen zowel fonologisch als
orthografisch adequaat. Alfabetische spellingen worden dus eerder aangeleerd en
beheerst dan orthografische. De meeste brugklassers hebben het door Frith (1980)
geschetste eindniveau bij de alfabetische en orthografische spellingen in het Nederlands wel ongeveer bereikt. Alleen zwakke lezers zitten vaak nog in de
overgangsfase van fonologisch naar orthografisch. Zij presteren vaak slechter bij
orthografische spellingen (zie hoofdstuk 6).
Ook Senechal (2000) vond voor Franse kinderen in groep 4 dat woorden met regelmatige spellingen (gevormd via regelmatige klanktekenkoppelingen of
orthografische regels) het eenvoudigst te spellen zijn, daarna volgen de morfologische spellingen en tot slot de logografische. Uit onderzoek van Van Berkel
(1999, 2005) blijkt dat voor beginnende spellers van het Engels eveneens deze
taxonomie geldt, al hoeven de lettervormen nu niet meer geleerd te worden. Zij
beschrijft bovendien dat leerlingen uit het voortgezet onderwijs over het algemeen
pas in het derde jaar dat ze Engels leren (als ze ongeveer 15 zijn) morfologisch
bepaalde schrijfwijzen beter gaan toepassen en de logografische schrijfwijzen
blijven - net als in het Nederlands - nog lang het moeilijkst. Als ontwikkeling zien
we dus dat eerst de alfabetische spellingen beter beheerst worden, vervolgens ont-
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staan hogere scores bij de orthografische schrijfwijzen, dan komen de morfologische woordvormen 117 en het moeilijkst zijn steeds de logografische spellingen.
Orthografischekennis
We onderzochten in het vervolgtraject van het Brugklasproject ook de ontwikkeling van de orthografische kennis, een belangrijk onderdeel van de orthografische
competentie, die beschouwd kan worden als een afzonderlijke onderliggende
cognitieve factor voor technisch lezen en spellen. De reden voor het meenemen
van de ontwikkeling in orthografische kennis is dat bij kinderen met leesproblemen soms sprake lijkt te zijn van een verschillende balans tussen fonologische en
orthografische capaciteiten (Stanovich & Siegel, 1994). Sommige zwakke lezers
doen een groter beroep op de orthografische competentie, maar er zijn ook aanwijzingen dat dit niet voor de hele groep geldt (Cunningham et al., 2001;
Martens, 2006). In een onderzoek van Van der Leij en Morfidi (2006) bleek bovendien een subgroep dyslectische studenten (leeftijd ongeveer 15 jaar) beter te
presteren bij Engels dan verwacht mocht worden op basis van hun leesvaardigheid in het Nederlands. Deze subgroep had een aanzienlijk betere orthografische
competentie dan de andere dyslectici. Het patroon van leeszwakte gecombineerd
met verschillen in orthografische competentie is bevestigd in een onderzoek van
Bekebrede et al., (2007, on line). Met het ontwikkelingsonderzoek in de brugklas
gaan we na in hoeverre zwakke lezers met beperkte orthografische kennis bij
technisch lezen en spellen in het Nederlands en Engels slechter presteren dan
zwakke lezers die orthografisch sterker zijn.

8.1 Onderzoeksvragen,operationaliseringenhypotheses
1 Welke ontwikkeling kan gemeten worden in de prestaties bij technisch lezen,
woordkennis, spellen, orthografische kennis en begrijpend lezen Nederlands in
subgroepen die zwak zijn in technisch lezen en/of taalbegrip, in vergelijking
met een controlegroep?
2 Welke ontwikkeling kan gemeten worden in de prestaties bij technisch lezen,
woordkennis, spellen, orthografische kennis Engels in de bovengenoemde
subgroepen en wat zijn de verschillen en overeenkomsten met Nederlands?

117

De grammaticaal-morfologische spellingen die we in het Nederlands hebben, nemen een
uitzonderingspositie in en komen niet op dezelfde manier voor in het Engels. Ze blijven in
dit hoofdstuk daarom buiten beschouwing.
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3 Als we globaal kijken naar de verwerking van schriftelijke taal, wat zijn dan
de relatieve verschillen in prestaties en ontwikkeling van de vier subgroepen
en in hoeverre reflecteren deze resultaten verschillen in orthografische kennis
binnen de subgroepen?
4 De subgroepen zijn samengesteld op basis van hun prestaties bij technisch lezen en woordkennis Nederlands. Welke andere kenmerken kunnen op basis
van het ontwikkelingsonderzoek aan de profielen van de subgroepen worden
toegevoegd?
Voor het vervolgonderzoek in het Brugklasproject zijn vier subgroepen onderscheiden van wie de ontwikkeling ook op twee momenten verderop in het schooljaar is gemeten: (1) taalzwakke leerlingen (technisch lezen en woordkennis
zwak), (2) dyslectici (alleen technisch lezen zwak), (3) hyperlectici (alleen
woordkennis zwak) en (4) controlegroep (technisch lezen noch woordkennis
zwak) (zie Tabel 41 voor andere leerlingkenmerken). De eerste fase van het Brugklasproject is uitgevoerd eind september/ begin oktober 2005, de eerste vervolgmeting vond plaats begin februari 2006 en de laatste begin juni 2006. De
intervallen zijn dus 4 maanden, met soms 1 week extra. In alle subgroepen zitten
in verhouding meer leerlingen uit het vmbo dan uit hogere onderwijsvormen omdat taalproblemen daar nu eenmaal veel meer voorkomen. In drie van de vier
subgroepen zijn bovendien de allochtone leerlingen oververtegenwoordigd, vooral bij de hyperlectici. Daar moet bij de interpretatie van de resultaten rekening
mee worden gehouden.
Tabel 41 Subgroepen vervolgonderzoek
De subgroepen van het vervolgonderzoek. Tussen haakjes achtereenvolgens de percentages
jongens, allochtone leerlingen en vmbo-leerlingen .

niet zwak

Woordkennis

zwak

Technisch lezen (EMT)
zwak

niet zwak

taalzwakken

hyperlectici

n = 14

n = 31

(43-43-86)

(45-39-90)

dyslectici

controlegroep

n = 30

n = 70

(57-13-60)

(54-26-59)

243

Lees- en spellingvaardigheden van brugklassers

Er is in de vervolggroep geen significante correlatie gemeten tussen technisch lezen en woordkennis (n = 145, r = .08) en ook de Chi-kwadraat-test indiceert die
relatie niet. Een Chi-kwadraat-analyse geeft aan dat de geobserveerde frequenties
van de subgroepen niet afwijken van wat je theoretisch zou verwachten op basis
van correlatie en afbreekscores. Een belangrijk kenmerk van de drie subgroepen
met een of meer taalproblemen is nog dat hun leeservaring, zoals gemeten met de
enquête (zie hoofdstuk 2) onderling overeenkomt, terwijl deze drie subgroepen
wel minder leeservaring hebben dan de controlegroep 118 .
Bij de herhaalde metingen zijn de volgende testen afgenomen (zie hoofdstuk 2:
Methode):
Nederlands:
Een-Minuut-Test (EMT) - technisch lezen Nederlands
Spellingtest Nederlands
Orthografische Keuzetest Nederlands
Receptieve Woordkennistest Nederlands
Tekstbegrip Nederlands (alleen bij de tweede vervolgmeting afgenomen)
Engels:
One Minute Test (OMT) - technisch lezen Engels
Spellingtest Engels
Orthografische Keuzetest Engels
Receptieve Woordkennistest Engels.
Alle testen zijn drie keer afgenomen, met uitzondering van de tekstbegriptest, die
alleen aan het eind van het schooljaar herhaald is vanwege het veronderstelde
leereffect van de test. De afname van EMT en de OMT was individueel en mondeling, de andere testen zijn digitaal en groepsgewijs gemaakt.
We zijn bij de statistische verwerking begonnen met een trendanalyse voor herhaalde metingen. Ook is gekeken naar intra-klassecorrelaties op de verschillende
tijdstippen, waarbij het ging om de vraag in hoeverre de klas waar leerlingen in
zaten, ook bepalend is geweest voor de resultaten. Bij een significante intraklassecorrelatie (<.05), is vervolgens een multilevel-analyse uitgevoerd, met een
extra random effect van klas. Daarbij zijn de resultaten van de subgroepen dus
118

Taalzwakke groep/ controlegroep df 141, t -3,627, p <.01; dyslectici / controlegroep df 141,
t -3,571, p <.01; hyperlectici / controlegroep df 141, t -3,551, p <.01.
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gecorrigeerd voor de factor ‘klas’. Wanneer deze analyse nodig was, zijn primair
deze gegevens vermeld. Overigens verschilden deze nergens veel van die van de
trendanalyses. Om de globale ontwikkeling in de technische taalverwerking van
de vier subgroepen te meten, zijn de z-scores van lezen en spellen van Nederlands
en Engels gemiddeld. Deze taalvaardigheden correleren (tamelijk) hoog met elkaar (Tabel 4, p. 71). We hebben in elk van de subgroepen vervolgens ook nog de
prestaties van leerlingen met een beperkte orthografische kennis vergeleken met
die van de orthografisch sterkeren.
Hypotheses
Vanwege de criteria op basis waarvan de subgroepen zijn ingedeeld verwachten
we een gevarieerd beeld aan te treffen van prestaties en ontwikkeling bij Nederlands: de twee leeszwakke groepen zullen waarschijnlijk blijvend laag presteren
bij technisch lezen. Hun aanzienlijke achterstand is immers niet zomaar in te lopen, ook al omdat er doorgaans in het voortgezet onderwijs geen aandacht meer
wordt besteed aan technisch lezen. De twee andere subgroepen ontwikkelen zich
waarschijnlijk volgens de norm in de handleiding van de EMT (Van den Bos et
al., 1994). Wat woordkennis betreft is in alle groepen een aanzienlijke groei mogelijk en omdat deze vaardigheid daar sterk mee samenhangt, geldt dat ook voor
begrijpend lezen. In de brugklas zorgen nieuwe vakken en nieuwe ervaringen
waarbij veel gelezen moet worden immers voor kennismaking met veel nieuwe
woorden. Om dezelfde reden verwachten we ook bij tekstbegrip Nederlands een
groei te zien.
Bij spelling Nederlands zal waarschijnlijk in alle subgroepen een verbetering te
zien zijn, want alle methodes Nederlands voor het voortgezet onderwijs besteden
veel aandacht aan spelling. Vrijwel alle regels die op de basisschool behandeld
zijn, komen opnieuw langs. Zwakke lezers bij wie de problemen met lezen en
spellen ontstaan zijn door onderstimulering en didactische verwaarlozing kunnen
dus een inhaalslag maken als de omstandigheden in het voortgezet onderwijs gunstig zijn. Waar echter sprake is van hardnekkige, biologisch bepaalde problemen
zal de groei beperkt blijven. Dit verschijnsel kan zich zowel in de taalzwakke als
in de dyslectische groep voordoen. Verwacht mag worden dat de orthografische
kennis zich zal ontwikkelen onder invloed van het vele lezen en spellen dat in de
brugklas van leerlingen gevraagd wordt.
Bij Engels verwachten we vanwege de verschillen in het voorgaande onderwijs
binnen de subgroepen een grotere spreiding dan bij Nederlands. Op basis van de
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Linguistic Coding Differences Hypothesis (LCDH) (Ganschow et al., 1991) verwachten we dat de verschillen tussen de subgroepen bij lezen en spellen in het
Nederlands globaal vergelijkbaar zijn met dezelfde vaardigheden in het Engels.
Er kunnen echter ook verschillen optreden omdat woordkennis - een van de criteria op basis waarvan de subgroepen zijn samengesteld - in het Brugklasonderzoek
geen additionele variantie meer bij lezen en spellen in het Nederlands verklaart,
maar wel bij lezen en spellen in het Engels. Het ligt daarom voor de hand dat de
prestaties van de vier subgroepen bij de Engelse taalvaardigheden wat meer uit
elkaar liggen dan bij het Nederlands. Door hun beperkte woordkennis zullen hyperlectici het bij lezen en spellen in het Engels waarschijnlijk minder goed doen
dan de controleleerlingen en door hun betere woordkennis zullen dyslectici bij
technisch lezen en spellen in het Engels wellicht beter presteren dan taalzwakke
leerlingen.
Wat de ontwikkeling van de spelfouten betreft verwachten we dat in het Nederlands de alfabetische en orthografische spellingen aan het eind van het schooljaar
grotendeels beheerst worden, alleen door sommige leerlingen in de twee groepen
zwakke lezers niet. De morfologische en logografische schrijfwijzen zijn moeilijker, en bieden dus ruimte voor veel groei, een ruimte die waarschijnlijk door de
twee groepen zwakke lezers het minst benut zal worden omdat ze daar nog niet
helemaal aan toe zijn. We verwachten in de ontwikkeling van de spelfouten bij
Engels op basis van de LCHD globaal een zelfde patroon wat de volgorde van
moeilijkheid betreft, maar van beheersing van alfabetische en orthografische spellingen zal ook aan het eind van het schooljaar zelfs bij de subgroepen die beter
lezen nog geen sprake zijn, vooral omdat het Engels op deze punten zoveel complexer is dan het Nederlands.
In de volgende paragraaf zijn eerst de resultaten en ontwikkelingen bij Nederlands weergegeven, dan komt de ontwikkeling bij Engels aan bod en vergelijken
we de resultaten van de twee talen. Een aparte paragraaf is ingeruimd voor onderzoek naar de globale ontwikkeling in soorten spelfouten bij Nederlands en
Engels. Vervolgens komt een globale schets van de schriftelijk taalverwerking
van de vier subgroepen aan de orde en wordt speciaal gekeken naar de prestaties
van orthografisch sterkere en minder sterke leerlingen binnen de groepen. In de
samenvatting en conclusies zullen de profielen van de subgroepen worden beschreven en op basis van de verzamelde informatie verder aangevuld.
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We geven per vaardigheid steeds eerst een grafiek die de ontwikkelingen laat
zien, een tabel met de gemiddelde resultaten en een samenvatting van de resultaten van de multilevel-trendanalyse die is toegepast. De verschillende groepsgroottes kunnen in de afbeeldingen overigens wat misleidend zijn. Een schuine lijn die
een relatief grote ontwikkeling van de taalzwakke groep weergeeft, hoeft niet significant te zijn omdat de groep klein is (n = 14). Daarentegen kan een flauw
stijgende lijn die de groei van de controlegroep (n = 70) weergeeft juist wel significant zijn. In tekst en voetnoten is aangegeven wat de werkelijke verschillen zijn
(t-waarden). In elke paragraaf zijn ook de gemiddelde resultaten per subgroep in
tabellen weergegeven.

8.2 OntwikkelingenbijNederlandspertest
Hierna wordt van de vier subgroepen de ontwikkeling bij Nederlands beschreven.
Om te beginnen van de testen op basis waarvan de resultaten bepalend zijn geweest voor de indeling van de vier subgroepen: technisch lezen en woordkennis.
Dan volgen spellen, orthografische kennis en tekstbegrip.
OntwikkelingbijtechnischlezenNederlands
Het technisch lezen bij Nederlands is onderzocht met drie individuele afnamen
van de EMT (Brus & Voeten, 1973). Omdat de subgroepen onder andere op basis
van de resultaten van deze test zijn samengesteld, is het verschil tussen de groepen kunstmatig en zijn verschilmetingen vooral interessant om na te gaan in
hoeverre bij elk van de groepen in de loop van het schooljaar sprake is van groei.
Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat vooral in de ontwikkeling van
tijdstip 1 naar tijdstip 2 een effect te zien kan zijn van regressie naar het gemiddelde. Een groep die laag scoort, heeft statistisch een tendentie naar omhoog en
een groep die al hoog scoort tendeert naar omlaag.
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Figuur 29 Ontwikkeling bij technisch lezen Nederlands

gemiddeld aantal goed

90

Subgroepen
taalzwakken
dyslectici
hyperlectici
controlegroep

80

70

60

50
1

2

3

tijdstip

Tabel 42 Resultaten van technisch lezen Nederlands (EMT)op drie tijdstippen
Gemiddelde aantallen goed gelezen woorden met tussen haakjes de standaarddeviaties.
Subgroepen
Tijdstip 1
Tijdstip 2
Tijdstip 3
taalzwak (n = 14)
dyslectisch (n = 30)
hyperlectisch (n = 31)
controlegroep (n = 70)

56 - (5,6)
57 - (5,6)
83 - (9,5)
82 - (10,3)

61 - (8,0)
61 - (8,6)
85 - (9,1)
86 - (11,1)

64 - (7,4)
63 - (8,5)
88 - (10,9)
87 - (10,5)

Bij elk van de subgroepen neemt het aantal goed gelezen woorden toe. De trendanalyse geeft aan dat alle groepen samen een ontwikkeling doormaken, maar dat
er geen interactie is tussen subgroep en tijd 119 . De ontwikkeling van de subgroepen komt dus overeen en het beginbeeld van de verschillen tussen de subgroepen
blijft bij de vervolgmetingen gehandhaafd 120 . Taalzwakke en dyslectische leerlin119

120

Omdat aan de assumptie van sphericiteit niet is voldaan, vermelden we voor het effect van
subgroep de gecorrigeerde Greenhouse-Geisser-waarden: df 2, 265, F 57,855, p <.01; lineair effect van tijd F (1,141) = 92,136, p <.01.
Tijdstip 1: taalzwakken/ controlegroep df 33,033, t -13,414, p <.01; dyslectici/ controlegroep df 92,498, t -15,465, p <.01; taalzwakken/ hyperlectici df 39,458, t -11,944, p <.01,
dyslectici/ hyperlectici df 48,726, t -12,965, p <.01. Tijdstip 2: taalzwakken/ controlegroep
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gen verschillen nergens significant van elkaar. Beide groepen ontwikkelen zich,
maar alleen in de eerste helft van het jaar (p <.01). Ook hyperlectische en controleleerlingen verschillen op geen enkel tijdstip. Deze groepen ontwikkelen zich
eveneens, maar de hyperlectici nu alleen in de tweede helft van het jaar (p <.01),
de controleleerlingen wel in beide semesters (p <.01). Opvallend is dat de variantie bij taalzwakke en dyslectische leerlingen groter wordt bij de tweede meting:
sommige leerlingen ontwikkelen zich dus meer dan andere (zie Tabel 42). De
gemiddelde scores van zowel taalzwakke als dyslectische leerlingen is aan het
begin van de brugklas lager dan het gemiddelde van eind groep 5 en aan het eind
van de brugklas lager dan het gemiddelde van eind groep 6 van de basisschool
(Van den Bos et al., 1994). Deze leerlingen hebben en houden bij technisch lezen
dus een gemiddelde achterstand van meer dan drie jaar.
OntwikkelingbijreceptievewoordkennisNederlands
De receptieve woordkennis Nederlands is onderzocht met de gedigitaliseerde Peabody Picture Vocabulary Test (Dunn & Dunn, 1981). Bij deze test moet telkens
worden vastgesteld welk plaatje bij een gedicteerd woord hoort. Omdat de subgroepen onder andere op de eerste meting van deze test geselecteerd zijn, is zeker
in de beginsituatie het verschil tussen de groepen kunstmatig. Er is vooral bij de
eerste meting een intra-klassecorrelatie. Niet alleen de subgroep, maar ook de klas
van de leerlingen was van invloed op de resultaten 121 . Daarom is een multilevelanalyse voor herhaalde metingen uitgevoerd met een random effect van klas. Deze toont een effect van subgroep, een lineair effect van tijd en een lineaire
interactie tussen subgroep en tijd 122 . De ene groep groeit dus sterker dan de andere (zie ook Figuur 30).

121
122

df 141, t -8,413, p <.01; dyslectici/ controlegroep df 141, t -11,303, p <.01; taalzwakken/
hyperlectici df 141, t -7,372, p <.01; dyslectici/ hyperlectici df 141, t -9,282, p <.01. Tijdstip
3: taalzwakken/ controlegroep df 141, t -7,993, p <.01; dyslectici/ controlegroep df 141, t 11,419, p <.01; taalzwakken/ hyperlectici df 141, t -7,422, p <.01; dyslectici/ hyperlectici df
141, t -9,923, p <.01.
Eerste meting 0,3, tweede meting 0,07, derde meting 0,09.
Effect van subgroep: F (3, 141,045) = 42,835, p<.01; lineair effect van tijd: F (1, 290) =
96,518, p <.01; lineaire interactie tussen subgroep en tijd: F (3, 290) = 24,830, p <.01.
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Figuur 30 Ontwikkeling bij receptieve woordkennis Nederlands
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Tabel 43 Resultaten van receptieve woordkennis Nederlands op drie tijdstippen.
Gemiddelde aantallen herkende woorden, met tussen haakjes de standaarddeviaties.
Subgroepen
Tijdstip 1
Tijdstip 2
Tijdstip 3
taalzwak (n = 14)
dyslectisch (n = 30)
hyperlectisch (n = 31)
controlegroep (n = 70)

25 - (6,1)
46 - (7,7)
23 - (5,6)
43 - (6,5)

33 - (5,8)
45 - (7,7)
33 - (9,4)
45 - (8,6)

36 - (6,9)
46 - (8,4)
38 - (8,5)
46 - (8,1)

Dyslectici verschillen op geen van de tijdstippen van de controleleerlingen; taalzwakke leerlingen en hyperlectici verschillen eveneens nergens van elkaar. De
eerste twee groepen verschillen wel overal van de andere twee. De afstand tussen
beter en slechter presterenden wordt in de loop van het jaar kleiner, maar wordt
niet ingelopen 123 . Taalzwakke leerlingen ontwikkelen zich alleen van tijdstip 1
123

Tijdstip 1: taalzwakken/ controlegroep df 141, t -9,736, p <.01; hyperlectici/ controlegroep
df 141, t -14,023, p <.01; taalzwakken/ dyslectici df 141, t -10,061, p <.01; dyslectici/ hyperlectici df 141, t 13,399, p <.01. Tijdstip 2: taalzwakken/ controlegroep df 141, t -4,971, p
<.01; hyperlectici/ controlegroep df 141, t -6,705, p <.01; taalzwakken/ dyslectici df 141, t 4,698, p <.01; dyslectici/ hyperlectici df 141, t 5,903, p <.01. Tijdstip 3: taalzwakken/ controlegroep df 141, t -4,236, p <.01; hyperlectici/ controlegroep df 141, t -4,548, p <.01;
taalzwakken/ dyslectici df 141, t -3,924, p <.01; dyslectici/ hyperlectici df 141, t 3,947, p
<.01.
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naar 2 (p <.01); hyperlectici ontwikkelen zich in beide semesters (p <.01), de controleleerlingen groeien alleen van tijdstip 1 naar 3 (p <.01) en bij de dyslectici is
geen sprake van ontwikkeling. De geringe groei of het ontbreken daarvan bij de
beter presterende leerlingen en aanzienlijke ontwikkeling bij de slechter presterende leerlingen in de eerste helft van het jaar kunnen gedeeltelijk het gevolg zijn
van regressie naar het gemiddelde.
OntwikkelingbijspellingNederlands
Voor spelling Nederlands moesten leerlingen telkens een gedicteerd woord typen
in de context van een zin. We gebruiken als maat de percentages van het aantal
mogelijke fouten (zie hoofdstuk 6). Omdat de resultaten niet overal normaal verdeeld waren, zijn de cijfers van de foutenpercentages getransformeerd (worteltransformatie). Er was vooral bij de derde meting sprake van een intraklassecorrelatie. Niet alleen de subgroep, maar ook de klas van de leerlingen was
toen van invloed op de resultaten 124 . Er is daarom een multilevel-analyse voor
herhaalde metingen uitgevoerd met een random effect van klas. Deze analyse
toont een hoofdeffect van subgroep en een lineair effect van tijd, maar geen interactie tussen subgroep en tijd 125 .

124
125

Eerste meting 0,05, tweede meting 0,06, derde meting 0,2.
Effect van subgroep: F (3, 141,704) = 12,557, p <.01; lineair effect van tijd: F (1, 290) =
36,404, p <.01.
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foutenpercentages na worteltransformatie

Figuur 31 Ontwikkeling bij spelling Nederlands
Weergegeven zijn de percentages van het aantal mogelijke fouten. ‘Ontwikkeling’ is hier dus
afname van de getransformeerde foutenpercentages.
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Tabel 44 Resultaten van spelling Nederlands op drie tijdstippen.
Percentages van het aantal mogelijke fouten, met tussen haakjes de standaarddeviaties.
Subgroepen
Tijdstip 1
Tijdstip 2
Tijdstip 3
taalzwak (n = 14)
dyslectisch (n = 30)
hyperlectisch (n = 31)
controlegroep (n = 70)

14 - (10)
10 - (4)
8 - (5)
7 - (5)

11 - (7)
10 - (4)
7 - (4)
6 - (23)

11 - (5)
9 - (4)
6 - (3)
5 - (3)

De twee groepen zwakke lezers verschillen overal significant van de twee andere
groepen en deze groepen verschillen twee aan twee nergens significant van elkaar 126 . Deze karakteristiek loopt dus globaal parallel met technisch lezen.

126

Tijdstip 1: taalzwakken / hyperlectici df 141, t 3,349, p <.01; taalzwakken / controlegroep
df 141, t 4,625, p <.01; dyslectici / hyperlectici df 141, t 2,075, p =.04; dyslectici / controlegroep df 141, t 3,698, p <.01. Tijdstip 2: taalzwakken / hyperlectici df 141, t 2,940, p <.01;
taalzwakken / controlegroep df 141, t 4,467, p <.01; dyslectici / hyperlectici df 141, t 2,599,
p =.01; dyslectici / controlegroep df 141, t 4,758, p <.01. Tijdstip 3: taalzwakken / hyperlec-
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Taalzwakke leerlingen verbeteren zich alleen in de eerste helft van het jaar; dyslectici alleen van tijdstip 1 tot 3 (p = .046); hyperlectici verbeteren zich alleen in
de tweede helft van het jaar en de controleleerlingen verbeteren zich in beide
jaarhelften. Aan het eind van het jaar hebben de taalzwakke en dyslectische leerlingen nog niet het niveau bereikt van controleleerlingen en hyperlectici aan het
begin van het jaar, ze hebben dus meer dan een jaar achterstand op deze groepen.
In alle subgroepen neemt in de loop van het schooljaar de variantie aanzienlijk af
- de verschillen tussen leerlingen worden dus kleiner - behalve bij de dyslectici
(zie Tabel 44).
OntwikkelingbijorthografischekennisNederlands
De orthografische kennis van het Nederlands is gemeten met de Orthografische
Keuzetest Nederlands (OKN). De leerlingen kiezen bij deze test telkens uit vijf
mogelijkheden de juiste woordvorm. Drie van de vijf spellingen (waaronder de
juiste) zijn steeds fonologisch gelijk.
Figuur 32 Ontwikkeling bij orthografische kennis Nederlands
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tici df 141, t 4,299, p <.01; taalzwakken / controlegroep df 141, t 5,302, p <.01; dyslectici /
hyperlectici df 141, t 3,592, p =.01; dyslectici / controlegroep df 141, t 4,986, p <.01.
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Tabel 45 Resultaten van orthografische kennis Nederlands op drie tijdstippen
Het gemiddelde aantal goede keuzes met tussen haakjes de standaarddeviaties.
Subgroepen
Tijdstip 1
Tijdstip 2
Tijdstip 3
taalzwak (n = 14)
dyslectisch (n = 30)
hyperlectisch (n = 31)
controlegroep (n = 70)

21 - (5,8)
18 - (6,4)
23 - (5,3)
24 - (6,2)

22 - (7,0)
21 - (6,2)
26 - (5,5)
27 - (5,6)

25 - (6,8)
22 - (7,1)
27 - (5,0)
29 - (5,4)

Er was bij alle drie de metingen van dit onderdeel sprake van een intraklassecorrelatie. Niet alleen de subgroep, maar ook de klas van de leerlingen was
dus van invloed op de resultaten 127 . Er is daarom een multilevel-analyse voor herhaalde metingen uitgevoerd met een random effect voor klas. Deze analyse toont
een hoofdeffect van subgroep en een lineair effect van tijd, maar geen interactie
tussen subgroep en tijd 128 .
Taalzwakke en dyslectische leerlingen verschillen niet significant van elkaar, ook
bij de laatste meting nog net niet (p = .050). Taalzwakken verschillen bovendien
op geen enkel moment van de hyperlectici, maar dyslectici op alle tijdstippen juist
wel. Dyslectici laten hier dus een afwijkend beeld zien. De controleleerlingen
verschillen op geen enkel moment van de hyperlectici, maar wel bij alle metingen
van de twee andere subgroepen 129 . Alle groepen ontwikkelen zich, maar niet altijd even sterk, en ook niet altijd in beide jaarhelften 130 . De subgroepen horen hier
dus niet meer twee aan twee bij elkaar. De verschillen zijn anders dan bij technisch lezen en spellen en ook anders dan bij woordkennis. Taalzwakke leerlingen
zitten tussen hyperlectici en dyslectici in en verschillen van geen van beide.

127
128
129

130

Eerste meting 0,2, tweede meting 0,3, derde meting 0.2.
Effect van subgroep: F (3, 139,377) = 11,357, p <.01; lineair effect van tijd: F (1, 290) =
78,598, p <.01
Tijdstip 1: taalzwakken / controlegroep df 141, t -2,184, p =.03; dyslectici / controlegroep
df 141, t -4,625, p <.01; taalzwakken / hyperlectici df 141, t -3,260, p <.01. Tijdstip 2: taalzwakken / controlegroep df 141, t -2,501, p =.01; dyslectici / controlegroep df 141, t -4,246,
p <.01; taalzwakken / hyperlectici df 141, t -2,855, p <.01. Tijdstip 3: taalzwakken / controlegroep df 141, t -2,053, p =.04; dyslectici / controlegroep df 141, t -5,684, p <.01;
taalzwakken / hyperlectici df 141, t -3,858, p <.01.
Taalzwakken van 2 naar 3: p = .01; dyslectici van 1 naar 2: p <.01; hyperlectici van 1 naar
2: p = .02 en van 2 naar 3: p = .02; controlegroep: van 1 naar 2: p < .01 en van 2 naar 3: p <
.01.
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OntwikkelingbijTekstbegrip
Testbegrip is onderzocht met de digitale Tekstbegriptest 1 van Muiswerk Educatief. De test bestaat uit 36 vragen bij vijf korte teksten. Hij is slechts twee keer
afgenomen, omdat verondersteld werd dat bij drie keer afnemen het leereffect te
groot zou zijn.
Figuur 33 Ontwikkeling bij tekstbegrip Nederlands
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Tabel 46 Resultaten van tekstbegrip Nederlands op twee tijdstippen
Gemiddelde aantallen goede antwoorden met de standaarddeviaties tussen haakjes.
Subgroepen
Tijdstip 1
Tijdstip 2
taalzwak (n = 14)
dyslectisch (n = 30)
hyperlectisch (n = 31)
controlegroep (n = 70)

19 - (3,7)
24 - (5,2)
19 - (3,9)
25 - (4,7)

22 - (4,6)
25 - (5,9)
21 - (4,8)
26 - (4,3)

Er is bij beide metingen van Tekstbegrip een intra-klassecorrelatie gemeten, dus
de klas waar leerlingen in zaten was ook van invloed op de resultaten 131 . Er werd
daarom een multilevel-analyse uitgevoerd met een random effect voor klas. Deze

131

Eerste meting 0,4; tweede meting 0,4.
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laat een algemeen effect zien van subgroep en voor de vier groepen samen een lineair effect van tijd 132 .
Taalzwakke leerlingen en hyperlectici verschillen bij beide metingen van de controleleerlingen, en dyslectische leerlingen niet. De zwakke en niet-zwakke
groepen verschillen onderling niet van elkaar 133 . We zien dat taalzwakke leerlingen en hyperlectici wel een ontwikkeling doormaken 134 , maar dat dyslectici en
controleleerlingen zich niet ontwikkelen. Het verschil tussen enerzijds de taalzwakke en hyperlectische leerlingen en anderzijds de andere twee groepen is
aanzienlijk en dat blijft zo. Het beeld vertoont sterke overeenkomsten met de
ontwikkeling van woordkennis. De achterstand van de twee groepen die zwak
zijn in tekstbegrip is aan het eind van het schooljaar meer dan een jaar, want zij
hebben dan het beginniveau van de andere twee groepen nog niet bereikt.

8.3 OntwikkelingenbijEngelspertest
OntwikkelingbijtechnischlezenEngels
Het technisch lezen bij Nederlands is onderzocht met drie individuele afnamen
van de One Minute Test (Fawcett & Nicolson,1996). Op de resultaten (aantal
goed gelezen woorden) is logtransformatie toegepast om een betere normale verdeling te krijgen.

132
133

134

Effect van subgroep: F (3, 141) = 13,459, p<.01); lineair effect van tijd: F (1, 141) =
16,428, p<.01.
Tijdstip 1: taalzwakken / controlegroep df 141, t -4,203, p <.01; hyperlectici / controlegroep
df 141, t -5,816, p <.01; taalzwakken / dyslectici df 141, t -3,303, p <.01; dyslectici / hyperlectici df 141, t -4,269, p <.01. Tijdstip 2: taalzwakken / controlegroep df 141, t -2,728, p
<.01; hyperlectici / controlegroep df 141, t -4,348, p <.01; taalzwakken / dyslectici df 141, t
-2,250, p =.03; dyslectici / hyperlectici df 141, t -3,388, p <.01.
Taalzwakken van 1 naar 2: p = .02; hyperlectici van 1 naar 2: p < .01.
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Figuur 34 Ontwikkeling bij technisch lezen Engels
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Tabel 47 Resultaten van technisch lezen Engels (OMT) op drie tijdstippen
Het gemiddelde aantal goed gelezen woorden met tussen haakjes de standaarddeviaties.
Subgroepen
Tijdstip 1
Tijdstip 2
Tijdstip 3
taalzwak (n = 14)
dyslectisch (n = 30)
hyperlectisch (n = 31)
controlegroep (n = 70)

20 - (8)
26 - (10)
35 - (12)
41 - (15)

24 - (9)
28 - (10)
37 - (13)
44 - (15)

27 - (9)
31 - (10)
43 - (13)
51 - (16)

Er is bij de laatste twee metingen van technisch lezen Engels sprake van een intraklassecorrelatie. Niet alleen de subgroep, maar ook de klas van de leerlingen is
dus van invloed op de resultaten 135 . Daarom werd een multilevel-analyse voor
herhaalde metingen uitgevoerd met een random effect voor klas. Deze toont een
hoofdeffect van subgroep en een lineair effect van tijd 136 .
De resultaten van de hyperlectici zijn bij de eerste meting nog gelijk aan die van
de controleleerlingen, maar bij de volgende metingen verschillen zij significant
van deze groep. Er is nergens een significant verschil tussen dyslectici en taal135
136

Eerste meting 0,08, tweede meting 0,2, derde meting 0,2.
Effect van subgroep: F (3, 141,562) = 24,723, p <.01; lineair effect van tijd: F (1, 290) =
197,461, p <.01.
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zwakken gemeten 137 . Hoewel alle subgroepen groeien 138 (de hyperlectici alleen
in het tweede semester), zijn aan het eind van het schooljaar de dyslectische en
taalzwakke leerlingen nog niet op het beginniveau van de hyperlectici en zeker
niet op dat van de controleleerlingen. Hun achterstand is dus meer dan een jaar.
OntwikkelingbijreceptievewoordkennisEngels
De receptieve woordkennis Engels is onderzocht met de gedigitaliseerde Peabody
Pictures Vocabulary Test (Dunn & Dunn, 1981). In deze test horen leerlingen telkens een Engels woord en moeten vervolgens uit vier mogelijkheden kiezen
welke afbeelding erbij hoort.
Figuur 35 Ontwikkeling bij receptieve woordkennis Engels
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Tijdstip 1: taalzwakken / hyperlectici df 141, t -5,057, p <.01; taalzwakken / controlegroep
df 141, t -6,878, p <.01; dyslectici / hyperlectici df 141, t -4,233, p <.01; dyslectici / controlegroep df 141, t -6,733, p <.01. Tijdstip 2: taalzwakken / hyperlectici df 141, t -4,000, p
<.01; taalzwakken / controlegroep df 141, t -6,061, p <.01; dyslectici / hyperlectici df 141, t
-3,449, p <.01; dyslectici / controlegroep df 141, t -6,277, p <.01; hyperlectici/ controlegroep df 141, t -2,254, p=.03. Tijdstip 3: taalzwakken / hyperlectici df 141, t -4,577, p <.01;
taalzwakken / controlegroep df 141, t -6,634, p <.01; dyslectici / hyperlectici df 141, t 3,976, p <.01; dyslectici / controlegroep df 141, t -6,813, p <.01; hyperlectici/ controlegroep
df 141, t -2,170, p=.03.
Taalzwakken semester 1 en 2: p < .01; dyslectici semester 1 en 2: p < .01; hyperlectici alleen semester 2: p < .01; controlegroep semester 1 en 2: p < .01.
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Tabel 48 Resultaten van receptieve woordkennis Engels op drie tijdstippen
De gemiddelde aantallen goed gelezen woorden met tussen haakjes de standaarddeviaties.
Subgroepen
Tijdstip 1
Tijdstip 2
Tijdstip 3
taalzwak (n = 14)
dyslectisch (n = 30)
hyperlectisch (n = 31)
controlegroep (n = 70)

34 - (9,8)
42 - (9,1)
40 - (8,7)
45 - (9,2)

39 - (9,9)
43 - (11,1)
41 - (6,9)
48 - (8,7)

39 - (9,7)
45 - (10,7)
43 - (7,4)
49 - (8,4)

Er is bij geen van de metingen van receptieve woordkennis sprake van intraklassecorrelaties. De trendanalyse voor herhaalde metingen toont een hoofdeffect
van subgroep, een lineair en een kwadratisch effect van tijd139 , maar geen interactie tussen subgroep en tijd.
Taalzwakke en hyperlectische leerlingen verschillen op alle tijdstippen van de
controleleerlingen; dyslectische leerlingen verschillen op tijdstip 1 nog niet deze
groep, maar halverwege en aan het eind van het jaar wel. Tussen taalzwakke en
hyperlectische leerlingen bestaat net als bij woordkennis Nederlands geen verschil. Aanvankelijk is er net als bij Nederlands verschil tussen dyslectische en
hyperlectische leerlingen, maar vanaf halverwege het schooljaar is dit verschil
niet langer significant 140 .
Taalzwakke leerlingen ontwikkelen zich, maar alleen in het eerste semester. Zij
houden meer dan een jaar achterstand op de controleleerlingen. Dyslectische leerlingen groeien weinig en alleen in het tweede semester. Hyperlectici groeien

139

140

Effect van subgroep: F (3, 141) = 8,737, p <.01; lineair effect van tijd: F (1, 141) =
63,994, p <.01; kwadratisch effect van tijd: F (1, 141) = 4,200, p=.04.
Tijdstip 1: taalzwakken/ controlegroep df 141, t -4,342, p <.01; hyperlectici/ controlegroep:
df 141, t -4,168, p <.01; taalzwakken/ dyslectici: df 141, t -2,850, p <.01; dyslectici/ hyperlectici: df 141, t 2,170, p =.03. Tijdstip 2: taalzwakken/ controlegroep df 141, t -3,541, p
<.01; dyslectici/ controlegroep: df 141, t -2,271, p =.03; hyperlectici/ controlegroep: df 141,
t -3,493, p <.01. Tijdstip 3: taalzwakken/ controlegroep df 141, t -3,759, p <.01; dyslectici/
controlegroep: df 141, t -2,014, p =.046; hyperlectici/ controlegroep: df 141, t -3,005, p
<.01; taalzwakken/ dyslectici: df 141, t -2,042, p =.04.
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alleen in de tweede helft van het jaar en de controleleerlingen in beide semesters,
maar in de tweede jaarhelft wel wat minder 141 .
OntwikkelingbijspellingEngels
Spelling is onderzocht met de digitale Spellingtest Engels 1 van Muiswerk Educatief. Bij deze test typen leerlingen telkens een gedicteerd woord in de context van
een zin. Berekend zijn de percentages gemaakte fouten van het aantal mogelijke
fouten.
Figuur 36 Ontwikkeling bij spelling Engels
Weergegeven zijn de percentages gemaakte fouten van het aantal mogelijke fouten. ‘Ontwikkeling’ is hier dus afname van de getransformeerde foutenpercentages.
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Tabel 49 Resultaten van spelling Engels op drie tijdstippen
Percentages van het aantal mogelijke fouten, met tussen haakjes de standaarddeviaties.
Subgroepen
Tijdstip 1
Tijdstip 2
Tijdstip 3
taalzwak (n = 14)
dyslectisch (n = 30)
hyperlectisch (n = 31)
controlegroep (n = 70)

141

49 - (21)
43 - (16)
38 - (15)
29 - (15)

40 - (16)
37 - (14)
29 - (13)
24 - (9)

36 - (16)
32 - (17)
23 - (11)
16 - (9)

Groei taalzwakken semester 1 en 2: p < .01; groei dyslectici alleen semester 1: p < .01;
groei hyperlectici semester 1 en 2: p < .01; groei controlegroep semester 1: p < .01, semester 2: p = .04.
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De grote variantie in de foutenpercentages van spelling Engels aan het begin van
het jaar, ook in de controlegroep, laat iets zien van de verschillen in voorkennis
waar leerlingen de brugklas mee binnenkomen. In drie van de vier subgroepen
neemt de variantie af, maar bij de dyslectici blijft ze gelijk. Bij alle drie de metingen is sprake van intra-klassecorrelaties. Niet alleen de subgroep, maar ook de
klas van de leerlingen was dus van invloed op de resultaten 142 . Er is daarom een
multilevel-analyse voor herhaalde metingen uitgevoerd met een random effect
voor klas. Deze toont een hoofdeffect van subgroep en een lineair effect van
tijd 143 .
Alle groepen verschillen op elk tijdstip significant van de andere groepen, behalve
de taalzwakke en dyslectische groep die op geen enkel tijdstip significant van elkaar verschillen 144 . Bij de eerste meting verschillen dyslectici nog niet significant
van hyperlectici, bij de tweede en derde meting wel. Taalzwakke en dyslectische
leerlingen hebben op het eind van het jaar een achterstand van meer dan een jaar
op de controleleerlingen. Alle groepen ontwikkelen zich in elke periode aanzienlijk (p < .01), alleen bij de taalzwakke groep is er in de tweede helft van het jaar
geen groei meer.
OntwikkelingbijorthografischekennisEngels
Orthografische kennis is voor het Engels gemeten met de Orthografische Keuzetest Engels (OKE) die drie keer werd afgenomen. De leerlingen kiezen bij deze
test telkens uit 5 mogelijke woordvormen waarvan het goede antwoord dezelfde
fonologische vorm heeft als twee van de antwoordmogelijkheden.

142
143
144

Eerste meting 0,2, tweede meting 0,2, derde meting 0,2.
Effect van subgroep: F (3, 141,125) = 12,135, p<.01; lineair effect van tijd: F (1, 290) =
234,187, p<.01
Tijdstip 1: taalzwakken / controlegroep df 141, t 4,292, p <.01; dyslectici/ controlegroep df
141, t 4,010, p <.01; hyperlectici/ controlegroep df 141, t 2,447, p = .02; taalzwakken/ hyperlectici df 141, t 2,263, p = .03. Tijdstip 2: taalzwakken / controlegroep df 14,909, t
3,663, p <.01; dyslectici/ controlegroep df 41,306, t 4,908, p <.01; hyperlectici/ controlegroep df 44,596, t 2,046, p = .047; taalzwakken/ hyperlectici df 21,301, t 2,263, p = .04;
hyperlectici/ controlegroep df 58,557, t 2,384, p = .02. Tijdstip 3: taalzwakken / controlegroep df 14,900, t 4,562, p <.01; dyslectici/ controlegroep df 37,270, t 4,647, p <.01;
hyperlectici/ controlegroep df 49,044, t 2,620, p = .01; taalzwakken/ hyperlectici df 19,334,
t 2,948, p < .01; dyslectici/ hyperlectici df 51,142, t 2,438, p = .02.
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Figuur 37 Ontwikkeling bij orthografische kennis Engels
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Tabel 50 Resultaten van de orthografische kennis Engels op drie tijdstippen
Gemiddelde aantallen goede antwoorden met tussen haakjes de standaarddeviaties.
Subgroepen
Tijdstip 1
Tijdstip 2
Tijdstip 3
taalzwak (n = 14)
dyslectisch (n = 30)
hyperlectisch (n = 31)
controlegroep (n = 70)

21 - (8,3)
19 - (7,4)
23 - (8,2)
27 - (6,9)

23 - (9,7)
23 - (8,4)
27 - (5,7)
31 - (6,1)

26 - (8,2)
23 - (9,2)
29 - (7,3)
32 - (6,4)

Er is bij alle drie de metingen van orthografische kennis Engels sprake van intraklassecorrelaties. Niet alleen de subgroep, maar ook de klas van de leerlingen was
dus van invloed op de resultaten 145 . Er is daarom een multilevel-analyse voor herhaalde metingen uitgevoerd met een random effect voor klas. Deze toont een
hoofdeffect van subgroep en een lineair effect van tijd 146 .
Op alle tijdstippen verschilt de controlegroep van elk van de andere groepen.
Taalzwakke leerlingen verschillen op geen van de tijdstippen van dyslectische en
145
146

Eerste meting 0,1, tweede meting 0,3, derde meting 0.2.
Effect van subgroep: F (3, 139,808) = 11,488, p <.01; lineair effect van tijd: F (1, 290) =
95,617, p <.01.
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hyperlectische leerlingen. Dyslectici verschillen bij de eerste meting niet van de
hyperlectici, maar bij de tweede en derde meting wel 147 . Er is overal sprake van
groei, maar de ontwikkeling is het kleinst bij de taalzwakken en de dyslectici. De
taalzwakke groep ontwikkelt zich alleen in de tweede helft van het jaar, de dyslectische groep alleen in de eerste helft 148 .

8.4 Globaleontwikkelinginfoutsoorten
Bij spelling is een linguïstische analyse gemaakt van de gemaakte fouten. In deze
paragraaf analyseren we de spelfouten die door de vier subgroepen gemaakt zijn
en de globale ontwikkeling daarin en vergelijken Nederlands en Engels met elkaar. We beperken ons daarbij tot de alfabetische, orthografische, (lexicaal-)
morfologisch en logografische foutsoorten.
De vier foutsoorten die we vergelijken komen niet in dezelfde frequentie in de
testen voor. Door te kijken naar percentages van het aantal mogelijke fouten per
spellingcategorie is een vergelijking mogelijk tussen de foutsoorten onderling en
tussen foutsoorten bij Nederlands en Engels. Wat opvalt is dat de prestatievolgorde per subgroep bij Nederlands en Engels steeds hetzelfde is: de
controleleerlingen hebben bij elke foutsoort de laagste foutenpercentages, dan
komen de hyperlectici, dan de dyslectici en als laatste de taalzwakke groep. In Figuur 38 en Figuur 39 is echter eerst weergegeven welke ontwikkeling er in de
totale vervolggroep te zien is in de foutsoorten. Daarbij moet aangetekend worden dat deze vervolggroep niet representatief is voor de brugklas. Leerlingen met
taalproblemen zijn immers oververtegenwoordigd. Uit Tabel 51 is vervolgens af
te lezen hoe de foutenpercentages per foutsoort zich ontwikkelen bij elke subgroep afzonderlijk.

147

148

Tijdstip 1: taalzwakken / controlegroep df 141, t -2,598, p =.01;dyslectici/ controlegroep df
141, t -4,724, p <.01; hyperlectici/ controlegroep df 141, t -2,556, p = .01. Tijdstip 2: taalzwakken / controlegroep df 15,094, t -2,709, p =.02;dyslectici/ controlegroep df 42,538, t 4,750, p <.01; hyperlectici/ controlegroep df 61,237, t -3,144 p < .01; dyslectici/ hyperlectici df 50,727, t -2,239, p <.01. Tijdstip 3: taalzwakken / controlegroep df 16,354, t -2,713, p
=.02;dyslectici/ controlegroep df 41,669, t -4,878, p <.01; hyperlectici/ controlegroep df
51,197, t -2,276, p = .03; dyslectici/ hyperlectici df 55,480, t -2,588, p =.01.
Groei van taalzwakken alleen van 1 naar 3 p < .01; dyslectici van 1 naar 2: p < .01; hyperlectici van 1 naar 2 p < .01, van 2 naar 3: p = .04; controlegroep van 1 naar 2 p < .01, van 2
naar 3 p <=.02.
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In Figuur 38 en Tabel 51 is te zien dat bij Nederlands de alfabetische spellingen
samen met de orthografische spellingen relatief het gemakkelijkst zijn. Dan komen de morfologische spellingen en het moeilijkst zijn de logografische
spellingen. Ook bij Engels (Figuur 39 en Tabel 51) zijn de alfabetische spellingen
relatief het eenvoudigst. Daar zijn de twee contextgevoelige spellingen (orthografisch en morfologisch) echter vergelijkbaar moeilijk. Het lastigst zijn ook hier de
logografische spellingen.
Figuur 38 Foutenpercentages bij Nederlands van de vier subgroepen samen
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Figuur 39 Foutenpercentages bij Engels van de vier subgroepen samen
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Tabel 51 Foutenpercentages bij Nederlands en Engels van vier subgroepen op drie tijdstippen
Percentages van het aantal mogelijke fouten in alfabetische, orthografische, morfologische en logografische spellingen op drie verschillende tijdstippen bij Nederlands en Engels. Tussen haakjes de standaarddeviaties.
alfabetisch
orthografisch
morfologisch
logografisch
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Bij Nederlands is de meeste ontwikkeling te zien in de morfologische spellingen,
waar alle groepen zich goed verbeteren en de minste in de logografische spellingen. Deze onregelmatige spellingen zijn over het algemeen erg moeilijk en het is
een toevalstreffer als de in de test opgenomen woorden met logografische spellingen op school regelmatig geoefend zijn. Verder valt bij Nederlands op dat bij de
alfabetische en orthografische spellingen de taalzwakke groep zich sterk ontwikkelt. De groep blijft echter zelfs na die groei nog wel achter bij het beginniveau
van de sterkere spellers. Bij hyperlectici en controleleerlingen nemen de foutenpercentages in deze categorieën maar weinig af, wellicht ook als gevolg van een
bodemeffect.
Bij spelling Engels is de verhouding tussen de subgroepen iets anders dan bij Nederlands. Hyperlectische spellers zijn bij spelling Engels niet vrijwel even sterk
als controleleerlingen, maar zitten steeds tussen de controlegroep en de twee
groepen zwakke lezers in. Taalzwakke leerlingen maken vaak meer fouten dan
dyslectici, maar de verschillen zijn meestal niet erg groot. Dyslectici verschillen
meestal niet veel van de hyperlectici en hyperlectici verschillen soms wel en soms
niet van controleleerlingen. Bij alle spellingen worden in het Engels in verhouding veel meer fouten gemaakt dan in het Nederlands, maar er is ook meer
ontwikkeling. Alle groepen gaan bij Engels bij alle spellingen in de loop van het
jaar beter presteren, maar bij de taalzwakke groep zit die verbetering overal alleen
in de eerste helft van het schooljaar.

8.5 Globaleontwikkelingtaalverwerking
In het vervolgonderzoek van het Brugklasproject zijn de verwerking van schriftelijke taal (het lezen en spellen) en het taalbegrip (woordkennis en tekstbegrip)
onderzocht. Dit zijn belangrijke gebieden van taalbeheersing, die in de brugklasleeftijd niet sterk meer met elkaar samenhangen. Om iets te kunnen zeggen over
de globale prestaties bij de schriftelijke taalverwerking van de vier subgroepen
nemen we het gemiddelde van de z-scores van technisch lezen en spellen in het
Nederlands en Engels. De correlatie tussen deze vier vaardigheden is tamelijk
groot (zie Tabel 4, p. 71). Bij de drie metingen van dit construct was sprake van
een intra-klassecorrelaties. Niet alleen de subgroep, maar ook de klas van de leerlingen was dus van invloed op de samengenomen resultaten 149 . Er is daarom een
149

Eerste meting 0,1, tweede meting 0,2, derde meting 0.3.
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multilevel-analyse voor herhaalde metingen uitgevoerd met een random effect
voor klas. Deze toont een hoofdeffect van subgroep, een lineair en een kwadratisch effect van tijd, maar geen interactie tussen subgroep en tijd 150 . De resultaten
zijn als volgt. Taalzwakke leerlingen verschillen niet van dyslectici en hyperlectici niet van de controleleerlingen, alleen bij de tweede meting verschillen de
laatste twee groepen van elkaar. In het eerste semester kan een deel van de ontwikkeling van de taalzwakke groep veroorzaakt zijn door regressie naar het
gemiddelde. Alleen de hyperlectici ontwikkelen zich in beide jaarhelften. Deze
groep trekt zich op naar het gemiddelde van de controlegroep aan het begin van
het jaar. De andere subgroepen ontwikkelen zich alleen in de eerste jaarhelft. Dan
stagneert de relatieve groei 151 .

gemiddelde z-scores lezen en spellen Ned-Eng

Figuur 40 Verhouding tussen de vier subgroepen
In beeld zijn gebracht de gemiddelde z-scores van lezen en spellen van Nederlands en Engels
op drie tijdstippen.
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Effect van subgroep: F (3, 141,152) = 35,753, p <.01; lineair effect van tijd F (1, 290) =
106,261, p <.01; kwadratisch effect van tijd F (1, 290) = 21,558, p <.01.
Groei taalzwakken, dyslectici, hyperlectici, controlegroep eerste semester p < .01; groei hyperlectici tweede semester p = .02.
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Tabel 52 Gemiddelde z-scores van lezen en spellen Nederlands en Engels
Bij spellen is uitgegaan van de naar positieve waarden getransformeerde foutenpercentages.
Subgroepen
Tijdstip 1
Tijdstip 2
Tijdstip 3
taalzwak (n = 14)
dyslectisch (n = 30)
hyperlectisch (n = 31)
controlegroep (n = 70)

-1,4 (0,9)
-1,0 (0,6)
-0,1 (0,7)
0,2 (0,9)

-1,0 (0,8)
-0,8 (0,7)
0,1 (0,7)
0,4 (0,6)

-1,0 (0,7)
-0,8 (0,7)
0,2 (0,6)
0,4 (0,6)

In deze dissertatie is steeds aandacht geweest voor de betekenis van orthografische capaciteiten voor de prestaties van vooral de zwakke lezers. In welke mate
presteren leerlingen met een beperkte orthografische kennis slechter dan leerlingen die dit probleem niet hebben? Ook uit de trendanalyse van de prestaties van
orthografisch zwakke en niet-zwakke dyslectici (respectievelijk n = 16 en n = 14)
bij de clustermeting blijkt een duidelijk effect van deelgroep (Figuur 41)152 . Bij
de orthografisch niet-zwakke dyslectici is sprake van groei, hoewel deze alleen in
het eerste semester wordt opgebouwd. Daardoor komt de gecombineerde score
aan het eind van het jaar in de buurt van het gemiddelde van de totale vervolggroep. De orthografisch zwakke dyslectici groeien per saldo niet.
Er wordt eveneens een effect van deelgroep gemeten in de taalzwakke groep (orthografisch zwak n = 6, niet zwak n = 5 ) 153 , in de hyperlectische groep (orthografisch zwak n = 9, niet zwak n = 22) 154 en in de controlegroep (orthografisch zwak
n = 11, niet zwak n = 49) 155 . Bij deze drie subgroepen wordt echter zowel in de
orthografisch zwakke als in de niet-zwakke deelgroep overal per saldo vooruitgang gemeten, al wordt deze net als bij de orthografisch sterkere dyslectici steeds
alleen in de eerste jaarhelft opgebouwd.

152

153

154
155

Effect van deelgroep: F (1,28) = 28,861, p <.01; lineair effect van tijd F (1,28) = 15,550, p
<.01; kwadratisch effect van tijd F (1,28) = 6,438, p =.02; geen interactie tussen deelgroep
en tijd.
Effect van deelgroep: F (1,12) = 10,313, p <.01; lineair effect van tijd F (1,12) = 34,086, p
<.01; kwadratisch effect van tijd F (1,12) = 5,632, p =.04; lineaire interactie tussen deelgroep en tijd. F (1,12) = 5,529, p =.04.
Effect van deelgroep: F (1,29) = 11,540, p<.01; alleen een lineair effect van tijd F (1,29) =
23,677; geen interactie tussen deelgroep en tijd.
Effect van deelgroep: F (1,68) = 18,507, p <.01; lineair effect van tijd F (1,68) = 33,710, p
<.01; kwadratisch effect van tijd F (1,68) = 21,379, p <.01; geen interactie tussen deelgroep
en tijd.
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gemiddelde z-scores van lezen en spellen Ned-Eng

Figuur 41 Gemiddelde z-scores van deelgroepen dyslectici
Resultaten en ontwikkeling van het Nederlands bij dyslectici met geringe orthografische competentie (n = 16) en dyslectici die niet orthografische zwak zijn (n = 14)
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8.6 Samenvattingenconclusies
Dit hoofdstuk behandelt prestaties en vorderingen op het gebied van Nederlands
en Engels van drie groepen met een tekort in technisch lezen en/of woordkennis
Nederlands in vergelijking met een controlegroep. Bij Nederlands zien we dat bij
technisch lezen, spellen en orthografische kennis de gemiddelde scores van de
twee leeszwakke groepen (taalzwakke leerlingen en dyslectici) niet significant
van elkaar verschillen. Hyperlectici en controleleerlingen presteren bij deze vaardigheden beter dan de twee andere groepen en verschillen eveneens niet van
elkaar. De twee groepen met beperkte woordkennis (taalzwakken en hyperlectici)
zijn overal vergelijkbaar zwak in tekstbegrip, maar ontwikkelen zich wel op beide
gebieden, al is de achterstand op de twee andere groepen aan het eind van de
brugklas nog meer dan een jaar. Wat woordkennis betreft verschillen dyslectici op
geen enkel tijdstip van controleleerlingen. De prestaties van de subgroepen vertonen bij Engels globaal hetzelfde beeld als bij Nederlands. Een verschil is wel dat
hyperlectici bij technisch lezen en spellen in het Engels en ook op het gebied van
de Engelse orthografische kennis nu slechter presteren dan controleleerlingen en
dat de Engelse woordkennis van de dyslectici vanaf de tweede meting beperkter is
dan die van controleleerlingen.
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Bij de meeste vaardigheden is een intra-klassecorrelatie gemeten, waardoor een
multilevel-analyse nodig werd. Niet alleen het verschil tussen de subgroepen was
bepalend voor de prestaties, maar ook de klas waar de leerlingen in zaten. Dit had
voorkomen kunnen worden door de leerlingen van het vervolgonderzoek beter te
spreiden. Het effect lijkt overigens vooral afkomstig van twee van de deelnemende scholen. De scores van één school zijn in elk van de vier subgroepen duidelijk
lager dan die van de andere scholen, de scores van een andere school zijn in drie
van de vier subgroepen juist hoger dan die van de andere scholen. Deze verschillen kunnen te maken met het toelatings- of indelingsbeleid van de betreffende
scholen en wat de vervolgmetingen betreft ook met de kwaliteit van het onderwijs.
Bij Spelling Nederlands verschillen de twee groepen zwakke lezers overal significant van de twee groepen goede lezers en deze groepen verschillen onderling
nergens significant van elkaar. Bij Engels is ongeveer hetzelfde beeld te zien,
maar daar is het verschil tussen hyperlectici en controleleerlingen - in tegenstelling tot het Nederlands - overal wel significant. Het verschil tussen dyslectici en
hyperlectici is bij Nederlands op alle tijdstippen significant en wordt groter; bij
Engels aanvankelijk niet, maar vanaf de helft van het jaar verschillen de twee
groepen ook daar van elkaar. Hyperlectici ontwikkelen zich bij spelling Nederlands en Engels dus beter dan dyslectici.
In dit hoofdstuk is ook aandacht besteed aan de soorten spelfouten die de vier
subgroepen bij Nederlands en Engels maakten. Bevestigd is de bevinding van
Frith (1985), Caravolas (2006) en Van Berkel (1999, 2005) dat alfabetische spellingen het eenvoudigst zijn. Bij zowel Nederlands als Engels worden daar door
alle groepen relatief de minste fouten in gemaakt. De contextgevoelige spellingen
(orthografisch en morfologisch) komen daarna, en het moeilijkst zijn in beide talen de logografische spellingen met hun bijzondere foneem-grafeem-koppelingen.
Dat in het Engels de morfologische spellingen niet moeilijker zijn dan de orthografische zoals in het Nederlands heeft waarschijnlijk met de itemselectie te
maken. In de Engelse test zijn alleen de meest alledaagse en eenvoudige morfologische spellingen opgenomen.
In het Nederlands worden de alfabetische en orthografische spellingen door hyperlectici en controleleerlingen op het eind van het jaar redelijk goed beheerst
(minder dan 5% fout) en heeft bij de morfologische spellingen een duidelijke
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ontwikkeling plaatsgevonden. Je zou dus kunnen zeggen dat deze groepen bezig
zijn zich die spellingen eigen te maken, dat ze zich in de ‘morfologische fase’ bevinden. Taalzwakken en dyslectici halen steeds aanzienlijk hogere foutenpercentages en beheersen op het eind van het jaar zelfs de fonologische en orthografische spellingen nog niet helemaal. Bij Engels zitten alle vier de subgroepen
nog in de gedeeltelijk fonologische fase (Frith, 1980), al begint de controlegroep
de foneem-grafeem-koppelingen van het Engels te beheersen. Het percentage alfabetische fouten bij deze groep is op het eind van het jaar 10%.
Zowel bij Nederlands als Engels presteren taalzwakke leerlingen bij alle foutsoorten het slechtst, dan komen de dyslectici, vervolgens de hyperlectici en tot slot de
controleleerlingen. Uit de hoge foutenpercentages blijkt dat de Engelse spelling
nog erg moeilijk is voor brugklasleerlingen. Maar hoewel de methodes voor het
aanleren van Engels niet systematisch aandacht besteden aan de klanktekenkoppelingen en het orthografische systeem van het Engels en ook niet aan de
spellingen die daarvan afwijken, laat staan dat ze deze in meest natuurlijke volgorde aanleren, blijkt net als in het onderzoek van Van Berkel (1999, 2005) ook in
het Brugklasproject dat leerlingen zich wel ontwikkelen. Ze maken zich kennelijk
het orthografische systeem van deze vreemde taal langzamerhand eigen. De verschillen tussen de subgroepen zijn en blijven echter groot.
SchriftelijketaalverwerkingNederlands/Engels
Als we technisch lezen en spellen bij Nederlands en Engels bij elkaar nemen, ontstaat een globale maat voor de verwerking van schriftelijke taal. Bij deze
clustermeting van vier onderdelen op basis van gemiddelde z-scores verschillen
de twee groepen zwakke lezers niet van elkaar en de twee groepen sterkere lezers
bij de eerste en laatste meting eveneens niet. Deze gegevens lijken het belang van
technisch lezen - waar de subgroepen immers op geselecteerd zijn - te onderstrepen. De meeste ontwikkeling is te zien bij de hyperlectici, die ook in beide
jaarhelften groeien. Opvallend is dat bij de drie andere subgroepen de ontwikkeling alleen in de eerste jaarhelft plaatsvindt. Aangezien van plafondeffecten
waarschijnlijk geen sprake is, moet dit aan andere factoren te wijten zijn. Het kan
zijn dat de gemiddelde prestaties in de tweede helft van het jaar echt minder toenemen, maar wellicht ook hebben leerlingen bij de laatste testafnames minder
goed hun best gedaan of was er vermoeidheid in het spel. En een combinatie van
factoren is natuurlijk ook mogelijk.
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Als overigens de prestaties van orthografische sterkere en zwakke leerlingen binnen elke deelgroep met elkaar vergeleken worden, dan zien we dat de deelgroep
die over meer orthografische kennis beschikt steeds aanzienlijk beter presteert dan
de deelgroep die dit voordeel niet heeft. In alle deelgroepen is per saldo aan het
eind van het jaar wel sprake van groei, behalve bij de orthografisch zwakke dyslectici.
Profielenvansubgroepen
Voor het vervolgonderzoek van het Brugklasproject zijn vier subgroepen samengesteld die verschillen in technisch lezen en/of receptieve woordkennis. In deze
paragraaf richten we het focus primair op de subgroepen en vragen ons af of ze
een verschillend profiel hebben en houden, niet alleen bij Nederlands, maar ook
bij Engels en welke andere kenmerken aan de profielbeschrijvingen toegevoegd
kunnen worden.
Taalzwakke leerlingen
De taalzwakke groep is geselecteerd op basis van lage scores bij zowel technisch
lezen als receptieve woordkennis Nederlands. De groep bestaat uit 14 leerlingen,
op twee na allemaal afkomstig uit het vmbo. De resultaten van de groep zijn zowel bij Nederlands als Engels bij lezen en spellen vergelijkbaar met die van de
dyslectici en bij woordkennis (Nederlands en Engels) en tekstbegrip (Nederlands)
met die van de hyperlectici.
De taalzwakke groep laat zowel bij Nederlands als Engels vrijwel overal groei
zien, die echter in het eerste semester bij technisch lezen en woordkennis gedeeltelijk veroorzaakt kan zijn door regressie naar het gemiddelde. Een andere
relativering is dat de taalzwakke groep aan het eind van het jaar meestal het beginniveau van de controlegroep nog niet heeft bereikt. Taalzwakke leerlingen
hebben dan dus een achterstand van meer dan een jaar op controleleerlingen, bij
technisch lezen Nederlands zelfs aanhoudend meer dan drie jaar, omdat de gemiddelde scores bij de eerste en laatste meting lager zijn dan die van drie jaar
jongere leerlingen op de basisschool.
Bij spelling Engels wordt per saldo geen enkele ontwikkeling gemeten. Dat kan te
maken hebben met de talige situatie thuis en de kwaliteit van het onderwijs in de
twee laagste opleidingsniveaus waar de meeste taalzwakke leerlingen uit komen,
maar wellicht voor een deel ook met leerlingkenmerken. Voor spellen zonder fouten is het nodig dat leerlingen foneem-grafeem-koppelingen en contextuele regels
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(onbewust) kennen en deze vervolgens strategisch kunnen toepassen. Terwijl het
vloeiend lezen zich ondanks onderstimulering en didactische verwaarlozing toch
kan ontwikkelen, geldt dat niet voor foutloos spellen. Bij spelling Engels moeten
de regels door de leerlingen grotendeels zelfstandig worden afgeleid uit de taal
die ze onder ogen krijgen, omdat het onderwijs deze informatie niet systematisch
aanbiedt. Zeker voor het laatste moeten ze over enig deducerend talent beschikken, wat in deze groep niet altijd het geval zal zijn. Daarbij is bovendien een
strategische aanpak en geconcentreerd monitoren van de voortgang nodig. Ook
deze capaciteiten zullen niet alle taalzwakke leerlingen automatisch hebben.
Tegenover het gebrek aan groei bij spelling Engels staat een opvallende groei van
de orthografische kennis bij de taalzwakke groep. Aan het eind van het schooljaar
verschillen de prestaties bij zowel Nederlands als Engels niet meer significant van
de over het algemeen beter presterende hyperlectici. Het contrast tussen deze orthografische groei en het ontbreken van groei bij de Engelse spelling laat zien dat
spellen meer is dan het ophalen van orthografische informatie. De ontwikkeling
van de taalzwakke groep op het vlak van de Nederlandse en Engelse orthografische kennis, wijst op een zekere leerbaarheid voor visuele woordvormen en is een
aanwijzing dat de problemen van deze groep in elk geval niet alleen cognitiefbiologisch zijn, maar ook veroorzaakt worden door omgevingsfactoren als sociaal-economische status, taalachtergrond en onderstimulering in het onderwijs
(Van der Leij, 2003). Het gegeven dat de groep taalzwakke leerlingen bijna voor
de helft uit allochtone leerlingen bestaat, is bovendien een aanwijzing dat tekorten
op het gebied van woordkennis verantwoordelijk kunnen zijn voor de minder
goede prestaties bij lezen en spellen. Maar die andere taalachtergrond zou tevens
de verklaring kunnen zijn voor de betere orthografische prestaties. Wellicht ontwikkelen allochtone leerlingen door hun meertaligheid een relatief talent voor het
onthouden van visuele woordbeelden. In deze groep zitten echter waarschijnlijk
ook allochtone leerlingen die wel primair een cognitief-biologisch probleem hebben met lezen en schrijven: de dyslectische allochtonen. Voor het onderscheid
maken tussen een zuiver cognitief-biologisch probleem, en een probleem dat
(ook) veroorzaakt wordt door achtergrondfactoren, is dit grootschalige onderzoek
echter niet gedetailleerd genoeg. In de nabeschouwing zal wel nader worden ingegaan op het onderwerp van de dyslectische allochtonen. Conclusie moet hier
zijn dat de relatieve orthografische sterkte geen kenmerk hoeft te zijn van alle
taalzwakke leerlingen. Het verschijnsel zou wel nader onderzoek verdienen. Samenvattend kan gezegd worden dat taalzwakke leerlingen in de brugklas primair
gekenmerkt worden door een grote achterstand bij technisch lezen en spellen. De
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aanvankelijke achterstand bij woordkennis en tekstbegrip wordt gedeeltelijk ingelopen, al halen ze in beide gevallen het beginniveau van de controleleerlingen
niet.
Dyslectici
Dyslectici zijn geselecteerd op basis van lage scores bij technisch lezen Nederlands, gecombineerd met hogere scores bij receptieve woordkennis. De groep
bestaat uit 30 leerlingen, waarvan 18 afkomstig uit het vmbo. Bij Nederlands zien
we dat ze zich ook bij spelling en orthografische kennis op geen enkel tijdstip
significant onderscheiden van de taalzwakke groep, en bij receptieve woordkennis
en tekstbegrip niet van de controlegroep. Bij Engels verschillen de dyslectici - net
als bij het Nederlands - op geen enkel tijdstip van de taalzwakke groep bij technisch lezen, spellen en orthografische kennis. Een verschil met Nederlands is dat
de Engelse woordkennis van dyslectici nu slechter is dan die van controleleerlingen. Nog niet bij de eerste meting, maar verderop in het jaar wel.
Dyslectici ontwikkelen zich bij technisch lezen Nederlands alleen in de eerste
helft van het jaar. Ze hebben en houden een achterstand van meer dan drie jaar,
omdat de gemiddelde scores bij de eerste en laatste meting lager zijn dan die van
drie jaar jongere leerlingen op de basisschool. Dyslectici ontwikkelen zich bovendien minimaal bij spelling Nederlands en bij woordkennis en tekstbegrip is
geen groei gemeten. Wat het laatste betreft kan dat iets te maken hebben met een
plafondeffect in de test en bij woordkennis kan in de eerste helft van het jaar
sprake zijn van regressie naar het gemiddelde. De groep dyslectici ontwikkelt zich
wel bij technisch lezen en spellen in het Engels, maar heeft op het eind van het
jaar bij technisch lezen een achterstand van meer dan een jaar op hyperlectici en
controleleerlingen en bij spellen van meer dan een jaar op controleleerlingen. Bij
woordkennis Engels ontwikkelen dyslectici zich alleen in het tweede semester,
maar hebben aan het eind van het jaar het beginniveau van de controlegroep nog
niet bereikt. Het is denkbaar dat de zwakke decodeervaardigheid hier doorwerkt
in de ontwikkeling van de Engelse woordkennis.
Opvallend is het stoppen van de ontwikkeling van de orthografische kennis in het
tweede semester Nederlands en Engels, waar taalzwakke leerlingen wel verder
groeien. Beperkte orthografische leerbaarheid kan een aanwijzing zijn dat de problemen die deze groep ook op andere gebieden heeft vooral cognitief-biologisch
zijn en dat achtergrondfactoren een minder grote rol spelen dan bij de taalzwakke
leerlingen. Dat dyslectici geen problemen hebben met woordkennis, is eveneens
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een aanwijzing dat achtergrondfactoren gunstig zijn. De dyslectische groep bestaat bovendien slechts voor ongeveer 10% uit allochtonen (iets minder dan
landelijk gemiddeld) en 21 van de autochtone leerlingen uit deze groep zitten in
de hogere opleidingsniveaus (vmbo-t en hoger). Ook deze factoren vergroten de
kans dat omgevingscondities van de dyslectici gemiddeld redelijk zijn. Opnieuw
is echter met de beschikbare onderzoeksgegevens lastig uit te maken bij welke
leerlingen sprake is van een zuiver cognitief-biologisch probleem met lezen en
spellen.
Uit een multilevel-analyse van orthografisch zwakke versus niet-zwakke dyslectici op basis van orthografische kennis blijkt dat de orthografisch zwakke groep
zich in de gecombineerde scores van de schriftelijke verwerking van Nederlands
en Engels niet ontwikkelt, terwijl de orthografisch sterkere groep dat wel doet en
daarmee aan het eind van het jaar in de buurt komt van de gemiddelde scores van
de totale vervolggroep. Dat de orthografische kennis zich kennelijk bij een deel
van de dyslectici niet goed ontwikkelt is een aanwijzing dat het zelfleermechanisme voor het aanleren van de orthografie van nieuwe woorden niet goed
functioneert, wat veroorzaakt kan worden door tekorten in de fonologische competentie, de orthografische competentie of beide (Share, 1995). Dat de spelling
zich tegelijkertijd wel ontwikkelt, kan ermee te maken hebben dat deze leerlingen
in de loop van het jaar wat meer vertrouwd zijn geraakt met de Engelse klanktekenkoppelingen en de Engelse spellingregels, waardoor ze wel meer woorden
goed konden spellen. Het verschijnsel laat opnieuw zien dat orthografische kennis
en spelling gedeeltelijk twee verschillende dingen zijn. Bovendien blijkt opnieuw
dat ernstige achterstanden bij technisch lezen samengaan met verschillen in orthografische kennis. Samenvattend kan gezegd worden dat de dyslectici van het
Brugklasonderzoek worden gekenmerkt door blijvend zwakke prestaties bij lezen
en spellen, zowel in het Nederlands als in het Engels en dat de ontwikkeling van
de orthografische kennis in beide talen stagneert. De groep is beter bij woordkennis en tekstbegrip in het Nederlands, maar heeft een achterstand op de
controlegroep van meer dan een jaar bij de Engelse woordkennis.
Hyperlectici
Hyperlectici zijn geselecteerd op voldoende scores bij technisch lezen Nederlands, gecombineerd met lage scores bij receptieve woordkennis. De subgroep
bestaat uit 31 leerlingen, waarvan 28 afkomstig zijn uit het vmbo. Een groot aantal leerlingen in deze groep (39%) heeft een andere taalachtergrond. Over
hyperlectici is nog niet veel geschreven. Zij worden in dit onderzoek gekenmerkt
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door normaal ontwikkelde technische leesvaardigheid en zwak taalbegrip. Het
woorddeel ‘hyper’ is hier dus wat overdreven: de prestaties bij technisch lezen
zijn vergelijkbaar met de controlegroep, niet beter. In veel onderzoek naar hyperlexie is vaak wel sprake van een surplus op dit terrein en gaat het ook soms om
leerlingen die al op jonge leeftijd spontaan zijn gaan lezen. Dat hebben wij echter
niet onderzocht.
Bij Nederlands onderscheiden hyperlectici zich ook bij spellen op geen enkel tijdstip significant van controleleerlingen, maar wel van dyslectici en taalzwakken.
En naast woordkennis verschillen ze ook bij tekstbegrip op geen enkel tijdstip van
de taalzwakke groep, maar wel van dyslectici en controleleerlingen. Bij de orthografische keuzetest liggen de verhoudingen iets anders. Daar verschillen hyperlectici niet van de taalzwakken en ook niet van de controleleerlingen. Ze zitten dan
bij elke meting tussen deze twee groepen in.
Ook bij Engels laten hyperlectici een beeld zien dat gedeeltelijk afwijkt van het
Nederlands. Het lezen is vanaf de tweede meting significant slechter dan het lezen
van controleleerlingen. Ook bij de Engelse spelling en de Engelse orthografische
test presteren de hyperlectici slechter dan controleleerlingen, maar beter dan taalzwakken en dyslectici. Bij woordkennis is de hyperlectische groep steeds beter
dan de taalzwakken, maar slechter dan dyslectici en controleleerlingen.
Volgens Sparks (2004) zijn hyperlectici vooral goed in het lezen van regelmatig
gevormde woorden. Deze sterkte kan veroorzaakt worden door een talent in het
fonologisch decoderen, ófwel door een beter ontwikkelde orthografische competentie, maar aannemelijker is weer dat beide een rol spelen. Het onderzoek van
Sparks laat immers zien dat hyperlectici net als normale lezers fonologische en
orthografische aanwijzingen gebruiken bij de woordherkenning, maar dat ze deze
aanwijzingen sneller leren gebruiken. De verklaring hiervoor kan bij het Brugklasproject niet gezocht worden in leeservaring zoals Sparks veronderstelt, want
hyperlectici hebben niet meer leeservaring dan taalzwakke leerlingen en dyslectici. Dat ze wel aanzienlijk minder leeservaring hebben dan de controleleerlingen
en toch vergelijkbaar sterk zijn in technisch lezen, kan een aanwijzing zijn voor
een cognitief-biologisch bepaalde sterkte in technisch lezen. Daarbij komt dat de
groep hyperlectici van het Brugklasproject voor bijna 40 procent uit allochtone
leerlingen bestaat, wat eveneens wel iets kan verklaren. Het zou opnieuw een
aanwijzing kunnen zijn dat de training die deze tweetaligen gehad hebben in het
verwerken van verschillende talen voor een voorsprong heeft gezorgd bij de
276

Ontwikkeling

schriftelijke taalverwerking. De oververtegenwoordiging van allochtone leerlingen kan dus een verklaring zijn voor de goede prestaties bij lezen en spellen, maar
ook voor de matige prestaties bij woordkennis en tekstbegrip. Kortom: hyperlectici in de brugklas laten blijvend goede prestaties zien bij lezen en spellen
Nederlands en lopen de achterstand die ze hebben bij woordkennis Nederlands en
tekstbegrip niet in. Door hun beperkte woordkennis kan de schriftelijke taalverwerking in het Engels zich minder goed ontwikkelen dan in het Nederlands.
Controlegroep
De groep is samengesteld op basis van voldoende prestaties bij zowel technisch
lezen als receptieve woordkennis Nederlands bij de eerste meting. De groep bestaat uit 70 leerlingen, waarvan 41 afkomstig uit het vmbo. Wat Nederlands
betreft is opvallend dat de ontwikkeling bij woordkennis en tekstbegrip beperkt
blijft. In het eerste geval is mogelijk sprake van een intrinsiek plafondeffect, dat
veroorzaakt wordt door de nogal forse lengte van de test, waardoor veel leerlingen op een gegeven moment wellicht niet langer hun best hebben gedaan. Bij
tekstbegrip is als gevolg van de keuze voor één (gemakkelijke) test die voor alle
brugklassers zonder frustratie gemaakt kon worden een echt plafondeffect geconstateerd.
Ook de verbetering bij spelling stagneert in het tweede semester. Dat kan daar te
maken hebben met een bodemeffect: sommige fouten maken leerlingen van de
controlegroep niet meer, andere fouten (in de grammaticaal-morfologische spellingen) worden door alle brugklassers nog frequent gemaakt, waardoor 0% fout
voor de meeste leerlingen onhaalbaar was. Een aanzienlijke ontwikkeling is in de
controlegroep te zien in de orthografische kennis. De leerlingen van deze groep
hebben bovendien bij Engels bij alle onderdelen (technisch lezen, spellen, woordkennis en orthografische kennis) en in beide semesters een significante groei
doorgemaakt. Concluderen kan gezegd worden dat de leerlingen van de controlegroep zich ontwikkelen in alle onderdelen van Nederlands en Engels, behalve
wanneer de gekozen testen dit niet toelaten.
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In het Brugklasproject is onderzoek gedaan naar het lezen en spellen van brugklasleerlingen bij Nederlands en Engels. Er is niet alleen gekeken naar de taalprestaties
als zodanig, maar ook geprobeerd om verklaringen die in de literatuur gegeven worden voor prestatieverschillen bij lezen en spellen in verband te brengen met de
resultaten van de onderzochte leerlingen. Een belangrijk doel daarvan was verklaringen te vinden voor sterkte-zwakte-profielen die op het gebied van lezen en spellen in
de onderwijspraktijk worden aangetroffen. In het bijzonder is gekeken naar de betekenis van zwak technisch lezen voor andere taalvaardigheden. Van drie subgroepen
met een tekort op het gebied van technisch lezen en/of woordkennis is bovendien de
ontwikkeling in het eerste brugklasjaar gevolgd en vergeleken met een controlegroep.
Hieronder brengen we de informatie uit verschillende hoofdstukken bij elkaar en gaan
na in hoeverre de onderzoeksdoelen die in de introductie gegeven worden (p. V), bereikt zijn. Het laatste onderzoeksdoel, het presenteren van een ontwerp voor de
signalering van problemen met lezen en spellen, wordt in dit hoofdstuk nog gerealiseerd (p. 299). Tot slot evalueren we instrumenten en gegevensverwerking van het
Brugklasonderzoek en doen suggesties voor toekomstig onderzoek.

9.1 Taalprestatiesvanbrugklasleerlingen
Leerlingen die in groep 8 van de basisschool nog bij elkaar in de klas zitten en
meestal hetzelfde onderwijs krijgen, worden in het voortgezet onderwijs verdeeld
over verschillende opleidingsniveaus. In het Brugklasonderzoek is gebleken dat de
taalprestaties in deze vo-typen vaak sterk verschillen. Bij technisch lezen heeft 18%
van de totale populatie een achterstand van twee jaar of meer op de gemiddelde pres279

Lees- en spellingvaardigheden van brugklassers

taties, maar in vmbo-bbl hoort 27% bij deze zwakke lezers en in de gymnasiumgroep
6%. Bij spelling Nederlands hebben leerlingen in vmbo-bbl en -kbl gemiddeld een
achterstand van twee jaar of meer op de gemiddelde scores van de totale populatie en
hoort in vmbo-bbl 44% van de leerlingen bij de zwakke groep tegenover 0% in de
gymnasiumgroep. De verschillen tussen leerlingen in lagere en hogere opleidingsniveaus zijn echter niet bij alle taalvaardigheden even groot (zie Figuur 42).
Figuur 42 Verschillen tussen z-scores van vmbo en hoger
Gemiddelde z-scores van leerlingen van het vmbo (beneden de nullijn) en leerlingen van havo/vwo/gymnasium (boven de nullijn) bij de Nederlandse en Engelse taalvaardigheden. Bij
begrijpend lezen Nederlands zijn de verschillen tussen deze opleidingsniveaus het grootst.
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Voor ‘zwak lezen’ is in het onderzoek de norm aangehouden die volgens de makers
van de Een-Minuut-Test geldt voor de hele brugklas. Deze norm mag volgens hen
niet opgevat worden als ‘iets wat bereikt hoort te worden’, maar als ‘datgene wat
normaal is’ (Brus & Voeten, 1973). Maar ‘datgene wat normaal is’ in het laagste op280
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leidingsniveau is niet hetzelfde als in het hoogste opleidingsniveau en aan technisch
lezen worden niet overal dezelfde eisen gesteld. Gymnasiumleerlingen moeten meer
en moeilijker teksten lezen dan leerlingen in de laagste vmbo-niveaus, waar waarschijnlijk ook een ander niveau van technisch lezen voor nodig is. De uniforme,
veelgebruikte norm voor technisch lezen is daarom niet zo geschikt om binnen elk opleidingsniveau vast te stellen welke leerlingen zo zwak lezen dat problemen bij het
volgen van de opleiding verwacht kunnen worden. Gebruik van de norm kan in de lagere opleidingsniveaus leiden tot oversignalering en in de hogere opleidingsniveaus
tot ondersignalering van problemen met technisch lezen. Uitsplitsing in twee verschillende normen voor de brugklas zou meer recht doen aan ‘wat normaal is’ in de
verschillende vo-typen en kunnen helpen de zwakke lezers te signaleren die voor het
volgen van onderwijs in de gevarenzone zitten. De testpraktijk lijkt de uniforme norm
voor zwak lezen ook niet altijd te volgen. Er zijn in het Brugklasproject zowel in de
lagere als in de hogere opleidingsniveaus leerlingen die bij technisch lezen niet onder
deze EMT-norm scoren, terwijl ze wel beschikken over een dyslexieverklaring 156 .
Het is mogelijk dat bij deze leerlingen het zwakke lezen inmiddels is bijgespijkerd tot
boven de norm, of dat - in de hogere opleidingsniveaus - bij de diagnosticering van
dyslexie een discrepantieformule is gebruikt 157 .
Inheemsewoordenenleenwoorden
In crosslinguïstisch leesonderzoek wordt altijd aangenomen dat het Nederlands een
tamelijk transparante orthografie heeft. De voorbereiding van ons onderzoek heeft tot
de vraag geleid of dat werkelijk zo is. Vastgesteld is dat in vergelijkende onderzoeken
alleen woorden gekozen worden die volgens de Nederlandse fonologische en orthografische regels zijn opgebouwd. Leenwoorden blijven altijd buiten beschouwing. In
156
157

In vmbo 10 leerlingen; in havo en hoger 12 leerlingen. Zij hadden bij de toelating al een dyslexieverklaring, of hebben deze in de loop van de brugklas gekregen.
Bij leerlingen met een groter leervermogen kan sprake zijn van een discrepantie tussen enerzijds
de decodeerprestaties (technisch lezen en spellen) en anderzijds luistervaardigheid, woord- en
wereldkennis en begripsstrategieën (Van der Leij, 2003). Het decodeervermogen kan boven de
norm zijn, maar toch problemen opleveren bij het volgen van onderwijs op een hoger niveau.
Omdat sprake is van discrepantie met andere capaciteiten, wordt dan soms toch een dyslexieverklaring uitgegeven.
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het brugklasonderzoek is aannemelijk gemaakt dat het lezen van inheemse Nederlandse woorden afwijkt van het lezen van Engelse leenwoorden. In elk geval worden
deze woorden langzamer gelezen, wat te maken zal hebben met de lagere frequentie
en wellicht ook grotere onregelmatigheid. Bovendien is bij het lezen ervan mogelijk
sprake van een andere manier van verwerken. Leerlingen die relatief sterk zijn in het
lezen van leenwoorden zouden deze wellicht op de ‘Engelse’ manier verwerken, namelijk door ook de woordbetekenis in te schakelen bij de woordherkenning. Dat
leenwoorden over het algemeen bij het lezen zo weinig problemen lijken op te leveren
heeft misschien te maken met het gegeven dat in Nederland - anders dan in Engeland
- woorden met onregelmatigheden in de grafeem-foneem-koppelingen of in de orthografische opbouw pas worden aangeboden nadat de basisregels worden beheerst. Het
zou kunnen zijn dat het aanleren van dit soort uitzonderingen op de regels dan minder
problematisch is.
Stillezenenbegrijpendlezen
Stillezen is belangrijk voor het volgen van onderwijs en voor deelname aan de maatschappij. In het Brugklasonderzoek hebben we gemeten hoe snel leerlingen zijn in het
stillezen van zinnen. De aanwezigheid van context en het niet volledig hoeven verklanken van woorden zorgen ervoor dat een hogere leessnelheid ontwikkeld kan
worden dan bij het hardop lezen van afzonderlijke woorden. Net als bij deze laatste
vaardigheid echter zijn er ook bij stillezen aanzienlijke verschillen tussen leerlingen
van verschillende opleidingsniveaus. Veel leerlingen halen aan het begin van de
brugklas nog niet de snelheid die nodig is voor het lezen van ondertitels op de televisie of in de bioscoop. Deze leerlingen zijn daardoor maatschappelijk enigszins gehandicapt. Onbekend is echter ook hier welke stilleessnelheid minimaal nodig is voor het
leren in verschillende vormen van onderwijs.
Het doel van lezen is dat lezers een mentale representatie opbouwen van de inhoud en
bedoeling van teksten. Dat vereist integratie van een groot aantal processen, waar
technisch (stil)lezen er een van is. Leerlingen die zwak presteerden bij de eenvoudige
tekstbegriptest die afgenomen werd in het Brugklasonderzoek vormen 23% van de totale populatie. In vmbo-bbl hoort 73% van de leerlingen bij die zwakke groep en in de
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gymnasiumgroep 0%. Ook hier wordt echter met de gebruikte uniforme norm opnieuw geen recht gedaan aan de verschillende eisen die in de hogere en lagere
opleidingsniveaus aan het begrijpend lezen gesteld worden. Gezien de eenvoud van
de test is het de vraag of zelfs in de lagere opleidingsniveaus leerlingen die onder de
norm scoren voldoende zijn toegerust voor het zelfstandig opnemen van informatie
uit schoolboeken en voor het lezen dat vereist is voor zelfstandige deelname aan de
maatschappij.
SpellingNederlands
Vergeleken met lezen is spellen een minder geautomatiseerd, meer serieel proces,
waarbij snelheid minder belangrijk is dan accuratesse en waarbij verschillende soorten regels op het juiste moment bewust moeten worden toegepast. Spellen is daardoor
moeilijker dan technisch lezen en foutloos spellen doet een groter beroep op intellectuele capaciteiten. Hierboven is al aangegeven dat er bij deze activiteit grote verschillen zijn tussen leerlingen van verschillende opleidingsniveaus. Omdat spellen zoveel
moeilijker is dan technisch lezen neemt het leren ervan veel meer tijd in beslag. Door
het analyseren van de gemaakte fouten kon worden vastgesteld dat de alfabetische en
orthografische spellingen voor de meeste brugklasleerlingen weinig problemen meer
opleveren, maar de morfologische en vooral de logografische spellingen des te meer.
Alleen zwakke lezers zitten nog in de overgangsfase van alfabetisch naar orthografisch (in de taxonomie van Frith). De grammaticaal bepaalde morfologische spellingen vormen een aparte categorie die voor alle brugklassers, ook in de hogere
opleidingsniveaus, nog veel problemen oplevert. Het gaat hierbij vaak om homofonen, waarbij voor het kiezen van de juiste vorm gekeken moet worden naar de
grammaticale functie van het woord.
NederlandsenEngels
In het Brugklasonderzoek is ook het technisch lezen en spellen bij Engels onderzocht.
De grote verschillen die we daarbij binnen de opleidingsniveaus aantreffen hebben
waarschijnlijk onder andere te maken met verschillen in het voorheen genoten onderwijs en de ervaring met Engels. Ondanks de grote variantie die bij Engels in alle votypes wordt aangetroffen, zijn er in de hogere opleidingsniveaus vergeleken bij Ne283
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derlands minder leerlingen die zwakke prestaties leveren bij het lezen en spellen in
deze taal. Een van de redenen daarvoor is mogelijk dat leerlingen in de hogere niveaus beter zijn in impliciet leren, een vorm van leren die nodig is voor het leren van
Engels, omdat schoolboeken de klanktekenkoppelingen en de Engelse orthografie niet
systematisch aanbieden. Bovendien krijgen deze leerlingen wellicht ook buiten de
school meer met Engels te maken en worden ze daar meer gestimuleerd om zich die
vreemde taal eigen te maken.
Ongeveer 54% van de leerlingen die uitvalt bij technisch lezen Nederlands valt ook
uit bij technisch lezen Engels en ongeveer 63% van de zwakke spellers bij Nederlands
is ook zwak bij Engels. Andersom is het zo dat als leerlingen niet zwak zijn bij technisch lezen Nederlands ze in 92% van de gevallen ook niet zwak zijn bij dezelfde
activiteit in het Engels bij spelling is dat zelfs 94%. Daarmee wordt de Linguistic Coding Differences Hypothesis (LCDH) bevestigd (Ganschow et al., 1991) die de
crosslinguïstische universaliteit van lees- en spellingvaardigheid en van onderliggende tekorten bij zwakte op dit terrein voorspelt. Er is in het Brugklasproject echter ook
een beperkte groep leerlingen gesignaleerd die alleen bij Engels laag scoort, evenals
een groep die alleen bij Nederlands uitvalt. Deze variatie heeft vooral te maken met
verschillen in de Engelse woordkennis, die voorafgaand aan de brugklas in het onderwijs of thuis is opgebouwd. Woordkennis faciliteert de woordherkenning bij het
aanvankelijk lezen. Dat was ooit bij het leren lezen in het Nederlands het geval en
speelt in de brugklas een rol bij het leren lezen in het Engels. Daarnaast is in vergelijking met het lezen van Nederlandse woorden bij het lezen van Engelse woorden
wellicht sprake van een andere, minder seriële en meer parallelle manier van verwerken waarbij voor de woordherkenning ook de semantiek wordt ingeschakeld (o.a.
Paulesu et al., 2000). Leerlingen die vanuit een zwakte in serieel decoderen vaker deze laatste aanpak gebruiken, kunnen daardoor relatief beter presteren bij het lezen van
Engelse leenwoorden en Engelse woorden.
Dat bij de Engelse spelling de foutenpercentages in alle opleidingsniveaus vele malen
hoger dan zijn bij de Nederlandse spelling was wel te verwachten, omdat brugklasleerlingen pas begonnen zijn met de verwerving van het Engels. Duidelijk is dat over
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het algemeen de prestaties bij Engels aan het begin van het schooljaar nog erg beperkt
zijn, al kwamen we in alle opleidingsniveaus ook uitzonderingen tegen. Hoewel bij
spellen de foutenpercentages in het Engels veel hoger zijn dan in het Nederlands, zijn
er ook overeenkomsten. In beide talen zijn bijvoorbeeld alfabetische spellingen relatief het gemakkelijkst. De absolute foutenaantallen zijn echter aan het begin van de
brugklas bij Engels vooral in de laagste opleidingsniveaus nog erg hoog. De kennis
van Engelse klanktekenkoppelingen is op dat moment nog zeer beperkt.
Sekseenetnischeachtergrond
In het Brugklasonderzoek wordt het beeld bevestigd dat meisjes over het algemeen
wat beter zijn in Nederlands dan jongens (Van Langen & Driessen, 2006). De verschillen tussen de groepen zijn niet groot - bij technisch lezen bijvoorbeeld gemiddeld
80 versus 77 woorden per minuut. Bij Engels echter scoren de jongens hoger - bij
technisch lezen bijvoorbeeld gemiddeld 41 versus 35 woorden per minuut, terwijl we
niet hebben kunnen vaststellen dat ze meer ervaring met Engels hebben. Aangezien
ook een cognitief-biologisch verschil niet voor de hand ligt, moet de reden voor dit
verschijnstel waarschijnlijk gezocht worden in de attitude. Jongens zijn wellicht meer
gemotiveerd voor Engels dan meisjes omdat ze Engels als taal van techniek, computers, computerspellen, muziek en films in tegenstelling tot Nederlands wel ‘cool’
vinden.
Allochtone leerlingen doen niet onder voor autochtone leerlingen als het gaat om
technisch lezen en spellen. Niet in het Nederlands en ook niet in het Engels. Ze blijven wel achter bij stillezen en begrijpend lezen. Dat is te verklaren uit het gegeven dat
het bij de afgenomen testen ook gaat om taalbegrip. Woordkennis is daarvoor een belangrijke voorspellende factor en allochtone leerlingen hebben op dit gebied vaker
een achterstand.
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9.2 Vergelijkingvanpredictoren
Achtergrondfactoren en onderliggende cognitieve factoren voorspellen in verschillende mate de variantie bij Nederlandse en Engelse taalvaardigheden. In Tabel 53 zijn de
percentages verklaarde variantie uit de regressieanalyses bij elkaar gezet, het gaat om
de R2-change-percentages van het uiteindelijke regressiemodel, wat betekent in elk
percentage het effect van de percentages links ervan is meegewogen. In de kolom ‘intercept/ achtergrond’ zijn bij elkaar geteld de percentages van intercept/ opleidingsniveau en de ‘ervaringsfactoren’ (leeservaring, ervaring met Engels en woordkennis).
Fonologische competentie omvat fonologisch decoderen en fonologisch bewustzijn.
Benoemsnelheid noemt de voorspellende waarde van RAN-Cijfers. Orthografische
competentie betreft de bijdrage van visuele attentie, flitslezen pseudowoorden, orthografische kennis en reactietijd bij orthografische keuzes. Hoewel de percentages van
de verschillende taalonderdelen niet exact te vergelijken zijn, onder andere omdat de
totale hoeveelheid verklaarde variantie verschilt, menen we toch deze vergelijking te
kunnen maken, omdat overal hetzelfde regressiemodel is gebruikt en het steeds gaat
om dezelfde populatie. Alleen bij begrijpend lezen is via een multilevel-analyse nagaan welke factoren van invloed zijn op de variantie bij begrijpend lezen, nadat
rekening is gehouden met de invloed van de factor ‘klas’.
Vergelijken we in Tabel 53 de totale verklaarde variantie (kolom rechts) dan is te zien
dat de door het model verklaarde hoeveelheid variantie het kleinst is bij stillezen,
spelling Nederlands en begrijpend lezen. Uitbreiding of verandering van het model,
waarbij ruimte wordt gegeven aan morfologische en (voor lezen) syntactische metingen, zou tot hogere percentages kunnen leiden. Opvallend is verder dat intercept,
opleidingsniveau en ervaringsfactoren de grootste voorspellende waarde hebben bij
begrijpend lezen. Andere onderliggende factoren dragen hierna vrijwel niet meer bij
aan verklaring van de individuele verschillen tussen leerlingen.
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Tabel 53 Percentages verklaarde variantie bij verschillende taalvaardigheden
Percentages verklaarde variantie uit de regressieanalyses bij verschillende taalvaardigheden in
Nederlands en Engels. Van links naar rechts: samengevoegd intercept + opleidingsniveau + ervaringsvariabelen (achtergrond), fonologische competentie, benoemsnelheid, orthografische competentie en de totale hoeveelheid verklaarde variantie.
intercept/
fonologische
Benoemorthogr.
totale
achtergrond competentie
snelheid
competentie
R2-change
Technisch lezen NL
Technisch lezen Engels
Lezen van leenwoorden
Stillezen
Begrijpend lezen
Spelling Nederlands
Spelling Engels

20%
43%
33%
36%
60%
36%
53%

42%
22%
28%
12%
0%
14%
9%

5%
0%
2%
0%
0%
1%
1%

3%
2%
6%
7%
1%
7%
6%

70%
67%
69%
55%
61%
58%
69%

Bij technisch lezen Nederlands valt vooral de grote hoeveelheid variantie op die verklaard wordt door de fonologische competentie, die bij deze test vooral bestaat uit
fonologisch decoderen (het hardop lezen van pseudowoorden). Hierbij moet wel in
aanmerking worden genomen dat in hoofdstuk 3 aannemelijk is gemaakt dat de gebruikte test (De Klepel) geen zuiver fonologische test is (zie ook paragraaf 9.7). Het
is ook alleen bij technisch lezen Nederlands dat benoemsnelheid (RAN-cijfers) na fonologische competentie nog een substantiële hoeveelheid variantie verklaart. We zien
dat de betekenis van deze factor voor het lezen van de meer onregelmatige leenwoorden kleiner is en dat hij voor het lezen van Engelse woorden helemaal niet meer
meetelt. Het eerste is in overeenstemming met onderzoek waaruit blijkt dat benoemsnelheid meer voorspellende waarde heeft voor het lezen in tamelijk transparante
talen (Wimmer, 1993; De Jong & Van der Leij, 2003) waartoe de inheemse Nederlandse woorden gerekend kunnen worden. Dat benoemsnelheid geen voorspellende
waarde heeft voor het lezen van de Engelse woorden van de One Minute Test is niet
in overeenstemming met Morfidi et al. (2007) die wel een effect vonden van deze factor. Haar onderzoek richtte zich echter 15-jarigen, die verder gevorderd waren in de
verwerving van het Engels dan de leerlingen van het Brugklasproject. Voor het rudi287
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mentaire lezen van Engelse woorden aan het begin van de brugklas is benoemsnelheid in dit regressiemodel na de fonologische competentie geen voorspellende factor
meer.
Orthografischecompetentie
Ook in deze studie verklaart de orthografische competentie een afzonderlijke hoeveelheid variantie nadat rekening is gehouden met achtergrondfactoren en
fonologische competentie, vooral bij het lezen van leenwoorden, bij stillezen en bij
spelling. Er bestaat echter veel discussie over de rol van orthografische verwerking bij
lezen en spellen (Zie voor reviews Burt, 2006; Castles & Nation, 2006). Het eerste
probleem dat gesignaleerd wordt is dat orthografische competentie meestal wordt
gemeten door de orthografische kennis te onderzoeken, die eigenlijk het resultaat is
van orthografische verwerking. Ook in het Brugklasproject is dat gebeurd. Orthografische kennis wordt opgebouwd in het langetermijngeheugen door woorden te
ontcijferen of te spellen, en daarbij worden nooit alleen orthografische capaciteiten
gebruikt, maar wordt ook gebruikgemaakt van fonologische, morfologische en semantische kennis.
Nog niet duidelijk is bovendien wat precies onder ‘orthografische competentie’ moet
worden verstaan. In het Brugklasonderzoek hebben we naast het meten van orthografische kennis twee aspecten van orthografische verwerking getoetst: (1) het kunnen
onthouden van letterreeksen die geen bestaand woord vormen, en (2) de snelheid
waarmee orthografische informatie uit het langetermijngeheugen kan worden gehaald.
Het eerste aspect is gemeten met twee verschillende testen: de Visuele Attentie Test,
waarin reeksen kort geflitste hoofdletters onthouden en ingetypt moesten worden en
de test Flitslezen Pseudowoorden, waarin eveneens kort geflitste pseudowoorden
moesten worden herkend. Het tweede aspect bestaat uit de gemiddelde reactietijd bij
de goede antwoorden van de Orthografische test Nederlands. Het ligt voor de hand
dat bij beide activiteiten naast orthografische verwerking ook fonologische verwerking plaatsvindt. Tijdens het herhalingsproces dat plaatsvindt in het kortetermijngeheugen kunnen de hoofdletterreeksen immers intern worden verklankt, wat het
onthouden vergemakkelijkt. Ook voor het onthouden van vooral de langere geflitste
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pseudowoorden zal de interne spraak worden ingeschakeld. Het is dus de vraag of orthografische verwerking zonder inschakeling van de fonologie wel bestaat en of die
gemeten kan worden. De discussie daarover wordt nog altijd gevoerd (Van Orden &
Kloos, 2005).
Net als in de meeste andere onderzoeken is dus ook in het Brugklasonderzoek geen
sprake geweest van zuiver orthografische metingen. Maar hoewel onze metingen niet
‘zuiver’ orthografisch zijn, hebben we vaak gezien dat ze, nadat rekening is gehouden
met achtergrondfactoren, fonologische competentie en benoemsnelheid, wel een afzonderlijke hoeveelheid variantie verklaren. Die hoeveelheid is groter bij het lezen
van leenwoorden dan bij het lezen van inheemse Nederlandse woorden. Dat het belang ervan voor de Engelse One Minute Test en voor Spelling Engels niet nog groter
is, heeft waarschijnlijk opnieuw te maken met het stadium waarin de Engelse taalverwerving zich bevindt: er is nog te weinig orthografische kennis opgebouwd om
daar bij het lezen en spellen van Engelse woorden van te kunnen profiteren.
Daarnaast hebben we gezien dat een beperkte orthografische kennis samengaat met
slechtere prestaties op andere gebieden, niet alleen bij normale, maar ook bij zwakke
lezers. Zo presteren zwakke lezers met geringe orthografische kennis ook slechter bij
het lezen van leenwoorden, bij het spellen, en bij het lezen en spellen van Engelse
woorden dan zwakke lezers over een grotere orthografische kennis beschikken. Dit
beeld bevestigt het Phonological Core Variable Orthographic Difference Model (PCVOD) (Van der Leij & Morfidi, 2006; Bekebrede et al., 2007) dat voorspelt dat
fonologische tekorten (het basiskenmerk van zwakke lezers) kunnen samengaan met
verschillen in orthografische competentie. Bij stillezen is het verschil zelfs cruciaal:
de maatschappelijk relevante norm van de snelheid die nodig is voor het lezen van
ondertitels wordt door deze orthografisch sterkere zwakke lezers wel gehaald en door
andere zwakke lezers niet. Het lijkt erop dat hierbij vooral de orthografische competentie doorslaggevend is, want de groepen verschilden niet significant in leeservaring
en we konden ook geen verschil vaststellen in het fonologisch bewustzijn zoals gemeten met de test Woordomkering.
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9.3 Zwaktechnischlezenenanderetaalvaardigheden
In het Brugklasonderzoek is concreet nagegaan hoe vaak zwak technisch lezen (onder
de norm van de EMT) samengaat met zwakte in andere vaardigheden. Wanneer we
een correlatie tussen de gebruikte testen meten, dan is daarmee is nog niet bekend hoe
groot de groepen leerlingen met problemen in de ene en/of andere activiteit in de
praktijk zullen zijn. De correlatie tussen EMT en andere testen is .50 of hoger (zie
Tabel 4, p. 71), maar tussen EMT en Tekstbegriptest slechts .29. Aan de verschillen
tussen de scatterplots is ook duidelijk te zien dat prestatieverschillen niet overal even
groot zijn. ‘Zwak’ en ‘niet zwak’ liggen bij EMT en Leenwoordentest bijvoorbeeld
meestal dicht bij elkaar, terwijl de contrasten tussen de resultaten van EMT en Tekstbegriptest vaak groter zijn.
Er zijn steeds vier subgroepen af te bakenen die we in kwadranten hebben weergegeven: leerlingen die wel zwak zijn in technisch lezen, maar niet in de behandelde
taalvaardigheid, andersom, zwak in beide vaardigheden, of juist in geen van beide.
Door de grootte van de subgroepen ook te meten, weten we iets meer over de kans dat
een bepaald profiel in de praktijk voorkomt en kunnen we aangeven hoe groot ongeveer de kans is dat wanneer een leerling bij activiteit X goed scoort, hij bij activiteit Y
ook een redelijk resultaat haalt. Voor de signalering van taalleerproblemen zijn dat
belangrijke gegevens. Als relativering moet hier opgemerkt worden dat in de onderwijspraktijk bij de signalering van taalproblemen niet simpelweg met harde afbreekscores gewerkt wordt: een leerling die 62 woorden leest bij de EMT scoort onder de
norm, maar bij 63 woorden zou er ineens niets meer aan de hand zijn. Ook is de ernst
van het leesprobleem van een leerling die maar 45 woorden goed leest niet even groot
als van een leerling die aan 62 komt. Meestal worden schalen gebruikt waarin vijf
(Cito-ABCDE) of zeven (EMT en Klepel) of negen (Differentiële Aanlegtest en
Muiswerktesten) standaardscores zijn ondergebracht. Het gaat bij het testen van individuele leerlingen steeds om het genuanceerde totaalbeeld van de resultaten.
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In dit onderzoek hebben we om de grote lijn te kunnen zien wel met harde afbreekscores gewerkt. Dan blijkt dat leerlingen die zwak zijn in het technisch lezen van
Nederlandse woorden in veel gevallen relatief minder zwak zijn bij andere taalvaardigheden. Ongeveer 30% van de zwakke lezers is niet zwak in het lezen van Engelse
leenwoorden. Meer dan 40% is niet zwak in het spellen van Nederlandse woorden en
in het lezen en spellen van Engelse woorden. Nog groter worden de verschillen als
gekeken wordt naar het stillezen van teksten en tekstbegrip. Meer dan 50% valt niet
uit op deze activiteiten. Hoe belangrijk goed technisch lezen voor andere taalvaardigheden is, blijkt echter uit de omgekeerde redenering. Van de brugklasleerlingen die
niet uitvallen bij technisch lezen (ongeveer 87% van de populatie) valt 91% ook niet
uit bij het lezen van leenwoorden, 93% niet bij stillezen, 80% niet bij begrijpend lezen, 90% niet bij spelling Nederlands, 92% niet bij technisch lezen Engels en 88%
niet bij spelling Engels.

9.4 Profielen
Een aantal sterkte-zwakte-profielen die in de praktijk van het onderwijs worden aangetroffen, kunnen op basis van deze studie beter begrepen worden. We maken bij
deze beschrijving gebruik van resultaten en regressieanalyses van de verschillende
vaardigheden (zie ook Tabel 53) en zullen bovendien kijken naar de prestaties van
zwakke EMT-lezers die geanalyseerd zijn.
Dat het stillezen van zinnen een andere activiteit is dan het hardop lezen van losse
woorden kon op basis van de theorie worden vastgesteld en door de regressieanalyses
bevestigd. Omdat bij stillezen ook sprake is van hogere-orde-processen - de eenvoudige zinnen moeten toch ontleed en begrepen worden - is het effect van opleidingsniveau, een maat voor onderwijssucces dat in hoge mate bepaald wordt door intelligentie en persoonlijkheid van de leerling (Dronkers, 2007), hiervoor belangrijker dan
voor hardop woordlezen. Bovendien is bij stillezen een effect van woordkennis en orthografische competentie gemeten, terwijl bij technisch lezen het additionele effect
van woordkennis er niet is en de voorspellende waarde van orthografische competen291
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tie minder groot is. Vooral belangrijk is echter dat voor stillezen de fonologische
competentie aanzienlijk minder belangrijk blijkt dan voor hardop woordlezen. Leerlingen met een fonologisch tekort, die problemen hebben met hardop lezen, kunnen
daardoor bij stillezen beter presteren. In het Brugklasonderzoek is inderdaad een subgroep zwakke hardop-lezers gevonden die niet uitvalt bij stillezen. Een andere
subgroep was juist alleen zwak in stillezen. Het ligt voor de hand dat in dat geval tekorten in hogere-orde-processen en woordkennis de oorzaak zijn.
Een tweede sterkte-zwakte-profiel betreft prestatieverschillen bij technisch en begrijpend lezen. Het verband tussen beide vaardigheden is bescheiden. Weliswaar
presteren zwakke EMT-lezers in de brugklas gemiddeld wat slechter bij begrijpend
lezen en hebben ze meer tijd nodig, toch gaan problemen met technisch lezen lang
niet altijd samen met tekstbegripproblemen. Ook dat is op basis van de theorie verklaarbaar. Bij begrijpend lezen staan hogere-orde-processen centraal: woorden
moeten begrepen worden en gecombineerd tot boodschappen die zich kunnen uitstrekken over een hele tekst. Tekstbegripproblemen zijn dus vooral taalbegripproblemen, die sterk samenhangen met achterstanden in woordkennis. De uitgevoerde
analyses bevestigen ook hier de theorie. Het fonologisch decoderen dat voor het geautomatiseerde technisch lezen zo belangrijk is, verklaart maar een kleine hoeveelheid
variantie bij begrijpend lezen. En terwijl woordkennis bij technisch lezen geen additionele variantie verklaart, is het bij begrijpend lezen een factor die meetelt. In de
analyse van de subtests van begrijpend lezen hebben we echter ook gevonden dat
woordkennistekorten en de daarmee samenhangende lage scores bij microvragen samen kunnen gaan met relatief sterkere resultaten bij de macrovragen. Leerlingen met
dit profiel begrijpen dus wel de grote lijn van de tekst, wat kan wijzen op compensatie
van het woordkennistekort door de toepassing van een strategische top-down-aanpak.
In de onderwijspraktijk zien we ook verschillen tussen de prestaties bij lezen en spellen. Een reden daarvan is dat correct spellen moeilijker is dan technisch lezen, onder
andere omdat er naast het omzetten van klanken naar letters op een strategische manier regels moeten worden toegepast. Het opleidingsniveau verklaart dan ook meer
variantie bij spellen dan bij lezen. Daarnaast is fonologische competentie minder be292
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langrijk voor spellen en orthografische competentie juist belangrijker. Deze verschillen verklaren waarom niet alle leerlingen die zwak lezen, ook zwak spellen en
andersom. Leerlingen bij wie het leesprobleem veroorzaakt wordt door een gebrek
aan snelheid, wat ook tot uitdrukking komt in traagheid bij het benoemen van cijfers
en het traag herkennen van woorden in de orthografische keuzetest, presteren vaak
beter bij spellen, waar die snelheid vrijwel geen rol speelt. Verder zitten in deze groep
mogelijk leerlingen die op het gebied van spellen veel extra hulp hebben gehad,
waardoor ze bij deze activiteit hun decodeerprobleem hebben leren compenseren. Er
zijn aan de andere kant ook leerlingen met een specifiek spellingprobleem. Zij scoren
bij alle onderliggende cognitieve vaardigheden gemiddeld wat hoger dan de zwakke
spellers die ook zwak lezen. Het effect daarvan is dat ze het bij lezen nog net wel redden, en bij het moeilijke spellen niet. Het ligt bovendien voor de hand dat in deze
groep ook leerlingen zitten voor wie het spellingonderwijs niet adequaat is geweest.
Er bestaat een sterke correlatie tussen lezen en spellen in het Nederlands en Engels en
vaak is dan ook sprake van een transfer van problemen bij het verwerken van deze talen: ongeveer 10% van de leerlingen valt zowel uit bij Nederlands als bij Engels.
Maar onder andere door verwerkingverschillen als gevolg van de aard van de orthografie van de twee talen bestaat er ook een groep met een specifiek leerprobleem voor
Engels en een groep met uitsluitend een leerprobleem voor Nederlands. In beide gevallen is de Engelse woordkennis bepalend. Bij de eerste groep is deze te beperkt, en
bij de tweede groep juist relatief beter. Woordkennis is faciliterend voor het aanvankelijk lezen en spellen in elke taal, maar zeker voor de mogelijk wat minder seriële en
meer parallelle manier van lezen die efficiënt is bij het verwerken van het complexe
Engels. Zelfs bij gevorderd lezen wordt in het Engels bij de woordherkenning waarschijnlijk meer gebruikgemaakt van semantische ondersteuning (o.a. Paulesu et al.,
2000). Hoewel verwacht mag worden dat orthografische competentie voor lezen en
spellen in het complexe Engels belangrijk is, konden we dat in deze fase van de taalverwerving nog niet meten. Waarschijnlijk is er nog te weinig orthografische kennis
van het Engels opgebouwd. Bij het lezen van de veel bekendere Engelse leenwoorden
is wel een groter effect van orthografische competentie gemeten.
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9.5 Ontwikkelingbijtaalzwakte,dyslexieenhyperlexie
In hoofdstuk 8 is gerapporteerd over de ontwikkelingen van brugklasleerlingen met
tekorten bij technisch lezen en/of woordkennis in vergelijking met een controlegroep.
In de vier onderzochte subgroepen loopt in het Nederlands de ontwikkeling van
woordkennis parallel met die van begrijpend lezen, en de ontwikkeling van technisch
lezen met die van spelling. Een beperkte woordkennis blijkt de prestaties en de ontwikkeling van het technisch lezen en spellen in het Engels negatief te beïnvloeden.
De subgroepen van de taalzwakke en dyslectische leerlingen hebben in het vervolgonderzoek gemiddeld een achterstand van drie jaar of meer op het gebied van
technisch lezen. De taalzwakke leerlingen, voor bijna de helft bestaand uit leerlingen
met een andere taalachtergrond en bijna geheel afkomstig uit het vmbo, hebben daarnaast een probleem met taalbegrip in de vorm van receptieve woordkennis. Bij deze
subgroep is dus mogelijk sprake van een meer algemeen taalprobleem dat verder gaat
dan de technische taalverwerking. Dit meer algemene taalprobleem kan gedeeltelijk
ontstaan zijn door onderstimulering of didactische verwaarlozing. Een aanwijzing
hiervoor is ook dat deze groep zich goed ontwikkelt op het gebied van orthografische
kennis. Zowel bij de Nederlandse als bij de Engelse orthografische test verschillen
taalzwakke leerlingen aan het eind van het jaar daardoor niet meer significant van de
over het algemeen beter presterende hyperlectische leerlingen. Taalzwakke leerlingen
blijken dus in staat visuele woordbeelden op te slaan in het langetermijngeheugen en
daar gebruik van te maken bij de orthografische kennistesten. Ook bij andere taalvaardigheden is sprake van ontwikkeling, maar daar worden geen achterstanden
ingelopen. De minder gunstige achtergrondfactoren (taalachtergrond en onderwijsniveau) kunnen bij deze groep eveneens duiden op taalproblemen die niet (alleen)
cognitief-biologisch van karakter zijn.
De groep dyslectici uit het vervolgonderzoek is voor 40% afkomstig uit hogere opleidingen en slechts enkele dyslectici zijn van allochtone afkomst. Deze subgroep heeft
geen probleem met taalbegrip in de vorm van receptieve woordkennis. Hier is dus
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sprake van een specifiek probleem met de technische taalverwerking. In combinatie
met de gemiddeld gunstige achtergrondfactoren zou dit een aanwijzing kunnen zijn
voor een primair cognitief-biologisch probleem. Nu is dyslexie geen alles-of-nietsfenomeen, er zijn vele gradaties. Aangenomen wordt dat in Nederland bij 3,6% van
de bevolking sprake is van ernstige dyslexie (Blomert, 2002). Op basis hiervan is het
aantal leerlingen berekend van wie diagnosticering en behandeling in groep 4 van de
basisschool met ingang van 1 januari 2009 bekostigd kunnen worden uit het basispakket van de zorgverzekeringen. In het Brugklasonderzoek hebben we kennelijk ook
leerlingen met mildere vormen van dyslexie aangemerkt als dyslectisch. Dat is te zien
als de percentages van de groepen 2 en 3 in Tabel 54 worden vergeleken met de bovengenoemde 3,6%. Het percentage zwakke EMT-lezers in het Brugklasproject
(groep 1) is in overeenstemming met het landelijke gemiddelde (Van den Bos et al.,
1994).
We zijn primair uitgegaan van leerlingen die onder de norm presteren bij het hardop
lezen van afzonderlijke, bestaande woorden, omdat deze vorm van technisch lezen de
basis is van geletterdheid en problemen met deze vaardigheid doorwerken in de meeste andere vormen van schriftelijke taalbeheersing. In het vervolgonderzoek zijn op
basis van receptieve woordkennis dyslectici onderscheiden van taalzwakke leerlingen
en is duidelijk geworden dat de orthografische kennis van dyslectici verschil maakt
voor de prestaties en de ontwikkeling bij Nederlands en Engels. Zelfs met deze toespitsing blijft de groep dyslectici van de totale populatie van het Brugklasproject nog
boven de 5%. Met die ruim 5% van de leerlingen is wel iets ernstigs aan de hand, wat
blijkt uit de gemiddelde prestaties en het gebrek aan ontwikkeling bij de globale maat
voor schriftelijke taalverwerking bij Nederlands en Engels (de gemiddelde z-scores
van lezen en spellen) in de orthografisch zwakke dyslectische groep van het vervolgonderzoek. Misschien echter zijn de leesproblemen van een deel van onze zwakke
lezers toch minder ernstig dan bij de leerlingen met ernstige dyslexie in het onderzoek
van Blomert (2002).
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Tabel 54 Zwakke lezers in het Brugklasproject
Drie groepen zwakke lezers in de totale populatie van het Brugklasproject (n = 689). Groep 1 bevat
zowel dyslectische als taalzwakke leerlingen; groep 2 zijn in dit onderzoek dyslectici genoemd;
groep 3 orthografisch zwakke dyslectici.
n
perc.
1
2
3

EMT zwak
EMT zwak/ woordkennis niet
EMT en orthografische kennis zwak/ woordkennis niet

85
65
35

12,3%
9,4%
5,1%

Orthografische competentie blijkt verschil te maken voor prestaties en ontwikkeling
bij Nederlands en Engels. Van de orthografisch sterkere leerlingen in de totale dyslectische groep heeft ook slechts 10% een dyslexieverklaring. Ondanks hun leeszwakte
handhaven de meesten zich kennelijk in het onderwijs zonder speciale maatregelen.
Het is ook mogelijk dat ze wel getest zijn, maar geen dyslexieverklaring hebben gekregen. Van de orthografisch zwakke dyslectici heeft 54% een verklaring 158 .
Opvallend is ook dat van de in totaal 46 leerlingen met een dyslexieverklaring slechts
iets meer dan de helft bij het technisch lezen onder de norm presteert. De groep met
een dyslexieverklaring en de dyslectici uit het Brugklasproject overlappen elkaar dus
maar gedeeltelijk. We weten echter niet wanneer de dyslexieverklaringen zijn uitgegeven en ook niet door welke onderzoeksinstituten en volgens welke methode er is
getest. Verschillende behandelaars met een verschillende professionele achtergrond
presenteerden zich tijdens de basisschoolperiode van de onderzochte leerlingen nog
als deskundigen op het gebied van de diagnostiek, die nog niet uniform geprotocolleerd was 159 .

158
159

Het gaat hier om leerlingen die volgens de school een dyslexieverklaring hadden toen ze de
brugklas binnenkwamen, of hem gekregen hebben in de loop van het jaar.
Een voorstel voor een uniform protocol is pas in maart 2007 door het College van Zorgverzekeraars aangeboden aan het ministerie van VWS.
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In het algemeen kan een verklaring voor ondersignalering van zwak lezen ook gevonden worden in compensatiemechanismen zoals een relatief sterkere orthografische
competentie, waar hierboven over geschreven werd, en/of een betere strategische en
metacognitieve aanpak, waaraan onder andere in hoofdstuk 5 aandacht is besteed.
Daardoor kunnen zwakke lezers bijvoorbeeld bij spellen en begrijpend lezen relatief
beter presteren waardoor hun probleem met technisch lezen onderbelicht blijft. Een
verklaring voor oversignalering kan zijn dat een ooit vastgesteld leesprobleem inmiddels geremedieerd is of dat bij leerlingen met een hogere intelligentie op basis van
een discrepantieformule bij de diagnose een andere norm voor ‘zwak lezen’ is gebruikt.
Over hyperlexie is nog weinig bekend. In het Brugklasproject wordt de subgroep gekenmerkt door een normaal ontwikkelde technische leesvaardigheid gekoppeld aan
zwak taalbegrip in de vorm van receptieve woordkennis. De groep presteert bij technisch lezen en spellen in het Nederlands vergelijkbaar met de controlegroep, maar door het woordkennistekort - minder goed bij begrijpend lezen en ook minder goed
bij lezen en spellen in het Engels. De groep hyperlectici bestaat voor 40% uit allochtone leerlingen en komt voor 90% uit het vmbo. De achtergrondfactoren zijn dus niet
gunstig. Opvallend is dat hyperlectici niet meer leeservaring hebben dan taalzwakke
leerlingen en dyslectici. Dat ze ondanks een beperkt taalbegrip normaal presteren bij
technisch lezen en spellen zou kunnen wijzen op een aangeboren of ontwikkelde
sterkte op deze gebieden. Bij allochtone leerlingen is deze sterkte wellicht ook opgebouwd door het verwerken van twee verschillende talen.
Allochtonedyslectici
Een veel gestelde vraag in het voortgezet onderwijs is hoe je allochtone dyslectici
herkent. Hiervoor is aangegeven dat allochtone leerlingen gemiddeld niet slechter zijn
in technisch lezen en spellen dan autochtone leerlingen. Wat lezen betreft niet bij de
inheemse woorden van de EMT, niet bij de Engelse leenwoorden en ook niet bij de
echte Engelse woorden. En wat spellen betreft eveneens niet bij Nederlandse en niet
bij Engelse woorden. Allochtone dyslectici zijn dus net als autochtone dyslectici op
de eerste plaats te herkennen aan achterblijvende prestaties bij technisch lezen en
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spellen. Het onderscheid tussen taalzwakke en dyslectische allochtonen op basis van
een discrepantie tussen technisch lezen en receptieve woordkennis is echter problematisch. Allochtone leerlingen hebben immers vaak een beperkte Nederlandse
woordkennis, die vooral doorwerkt in begrijpend lezen. Dat hoeft hier niet per se te
wijzen op algemene taalzwakte, want we weten niet hoe de woordkennis in de moedertaal is.
Of bij allochtone en niet-allochtone leerlingen sprake is van dyslexie kan bevestigd
worden door het afnemen van een flitswoordentest, bijvoorbeeld Flitstypen Pseudowoorden. Een van de krachtigste instrumenten om een basaal tekort in het
automatisch decoderen op te sporen is via kort gepresenteerde pseudowoorden (200
msec), die vervolgens gereproduceerd moeten worden (Yap & Van der Leij, 1993).
De genoemde test, ook in het brugklasonderzoek afgenomen, correleert hoog met het
technisch lezen van Nederlandse woorden (EMT), het fonologisch decoderen (De
Klepel) en met spelling, zowel in het Nederlands als in het Engels (zie Tabel 4, p. 71).
De in deze studie gebruikte test is bovendien relatief taalonafhankelijk omdat voor het
samenstellen van de items laagfrequente lettercombinaties zijn gebruikt, waardoor
van het herkennen van letterclusters uit bestaande woorden vrijwel geen sprake kan
zijn. Als immers veel van deze clusters in de pseudowoorden voorkomen, zouden allochtone leerlingen met hun beperkte woordkennis weer in het nadeel zijn. Er is bij
zowel Flitskeuze Pseudowoorden als Flitstypen Pseudowoorden geen significant verschil gemeten tussen de resultaten van allochtone en autochtone leerlingen, ook niet
binnen de groep zwakke lezers. Een basaal tekort in het automatisch decoderen is dus
ook bij allochtone leerlingen een aanwijzing dat zwak technisch lezen veroorzaakt
wordt door een cognitief biologisch probleem. Van de zes allochtone leerlingen in de
taalzwakke groep scoren vier laag (lager dan gemiddeld minus een standaarddeviatie)
op Flitstypen Pseudowoorden. Deze vier kunnen volgens bovenstaande redenering tot
de dyslectici gerekend worden.
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9.6 Problemenvoorspellen
Het brugklasonderzoek biedt aanknopingspunten voor de manier waarop problemen
op het gebied van lezen en spellen gesignaleerd kunnen worden. Een school die daar
bij de instroom van leerlingen aandacht aan wil besteden, zou op de eerste plaats
moeten kijken naar taalvaardigheden die voor het volgen van een opleiding belangrijk
zijn, dus minimaal stillezen, begrijpend lezen en spellen. Wanneer men wil screenen
op dyslexie wordt het ingewikkelder en moet er (daarna) meer gebeuren (zie ook:
Protocol Dyslexie Voortgezet onderwijs, Henneman 2004).
Een systematische benadering van het voorspellen van problemen bij de verwerking
van Nederlands en Engels, waaronder dyslexie, zou de volgende kunnen zijn. Ervan
uitgaande dat het niet mogelijk is om alle brugklassers individueel een hardop-leestest
af te nemen, ligt het voor de hand om spelling Nederlands als uitgangspunt te nemen
en als maat voor de technische taalverwerking. Het spellen kan immers klassikaal en
eventueel digitaal onderzocht worden. In hoofdstuk 6 is aangegeven dat als de prestaties bij spelling boven de gehanteerde norm uitkomen, in 94% van de gevallen ook
het technisch lezen voldoende is. In 90% van de gevallen voorspelt een voldoende
score op de Nederlandse spellingtest bovendien een voldoende bij de Engelse spelling. De combinatie van spellingtest met Flitstypen pseudowoorden maakt
voorspelling van de groep die ook met lezen problemen zal hebben nog sterker. Deze
test kan een basaal tekort in het automatisch decoderen opsporen. Hij correleert hoog
met mondelinge leestesten (met EMT .61, met OMT .58) en met spelling (met Spelling Nederlands .54, met Spelling Engels .61).
Gezien het belang van begrijpend lezen voor het volgen van elke opleiding is onderzoek van deze vaardigheid altijd aan te bevelen. Ook dat kan klassikaal en digitaal. In
elk geval moet een tekstbegriptest ook in de hogere opleidingsniveaus nog voldoende
differentiërend vermogen hebben. In het brugklasonderzoek was dat om onderzoekstechnische redenen niet het geval. Bovendien zou men niet alleen moeten kijken naar
het aantal goede antwoorden, maar ook naar de tijd die nodig is voor het maken van
de test. Een lange werktijd kan immers een aanwijzing zijn dat het technisch
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(stil)lezen niet voldoende geautomatiseerd is. Woordkennis hangt sterk samen met
tekstbegrip, maar zegt bovendien iets over de ontwikkeling die bij Engels te verwachten is. Het testen van woordkennis is daarom ook aan te raden. Omdat stillezen in de
praktijk van het onderwijs belangrijker is dan hardop lezen, zou bovendien de stilleessnelheid gemeten kunnen worden.
De klassikale afname van spellingtest, flitstest(en), tekstbegriptest en eventueel
woordkennistest en stilleestest moet gezien worden als eerste screening. Er zit geen
testafnemer naast elke leerling om op het juiste moment stimulerend en motiverend
op te treden, daarom zullen sommige leerlingen slechter presteren dan eigenlijk nodig
is. Om die reden, én om na te gaan wat er precies aan de hand is met leerlingen die
wel terecht uitvallen, is een vervolgtraject nodig, waar slechts een klein deel van de
leerlingen voor in aanmerking komt (bijvoorbeeld maximaal 10 procent). Bij leerlingen die uitvallen op spelling, flitstesten of stillezen, en bij leerlingen die veel tijd
nodig hebben voor tekstbegrip zou het technisch lezen individueel onderzocht moeten
worden. Daarbij kan naast de Een-Minuut-Test de leenwoordentest nog wat specifieker voorspellen of ook bij het technisch lezen van Engelse woorden problemen te
verwachten zijn. Het is zeker ook zinvol om naar de orthografische capaciteiten te
kijken. Een goede score bij een orthografische test kan bij zwakke lezers betekenen
dat meer ontwikkeling te verwachten valt.
Vanzelfsprekend zal het bij een vermoeden van dyslexie in een aantal gevallen ook
nodig zijn een officieel handelingsgericht dyslexieonderzoek te laten uitvoeren, waarin wordt aangegeven hoe een leerling het best ondersteund en begeleid kan worden
(zie Brochure SDN, Van der Leij et al., 2004). Een school kan echter zelf op de boven
beschreven manier al een aantal belangrijke gegevens verzamelen die meegenomen
kunnen worden in dit onderzoek. Een kanttekening is nog dat veel verschillende invullingen mogelijk zijn van een protocol voor het signaleren van taalproblemen. Het
hierboven beschreven protocol is er slechts een van.
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Figuur 43 Protocol voor onderzoek naar taalproblemen in de brugklas
Na een klassikale signaleringsfase volgt voor een deel van de leerlingen een individueel traject om
vast te stellen of mogelijk sprake is van dyslexie. Een handelingsgericht dyslexieonderzoek kan daar
uiteindelijk duidelijkheid over geven. Afzonderlijke aandacht is nodig voor problemen met woordkennis en/of tekstbegrip.
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9.7 Instrumenten
Over het algemeen hebben de gebruikte vragenlijsten en testen aan hun doel beantwoord. De One Minute Test was weliswaar erg moeilijk voor brugklassers, vooral aan
het begin van het schooljaar, maar heeft wel de ontwikkeling in het Engelse technisch
lezen goed gemeten.
Bij de testen die de twee belangrijkste onderliggende cognitieve factoren in beeld
moesten brengen, zijn wel enige kanttekeningen te maken. Op de eerste plaats bij de
orthografische metingen. Wie eenmaal geleerd heeft te lezen koppelt onwillekeurig
klanken aan de letters die hij ziet en op dat moment is orthografische verwerking niet
meer zuiver orthografisch. Dat geldt voor het kunnen vasthouden en herkennen van
pseudowoorden en lettercombinaties in de door ons gebruikte testen en ook voor de
snelheid waarmee toegang verkregen wordt tot de orthografische kennis in het langetermijngeheugen. Woorden of pseudowoorden worden geheel of gedeeltelijk intern
verklankt. Bij de orthografische kennistest is waarschijnlijk op basis van die verklanking een eerste selectie gemaakt uit de keuzemogelijkheden in het langetermijngeheugen. Fonologisch zwakke leerlingen waren daarbij in het nadeel. Hetzelfde
geldt voor de tijd die nodig is voor het vinden van de juiste vorm: wie die eerste selectie niet maakt, heeft meer tijd nodig. Het zou al beter geweest zijn als de keuzes
alleen bestaan hadden uit de drie fonologisch gelijke antwoorden. Maar zelfs dan kan
verklanking helpen om sneller bij de correcte orthografische vorm in het langetermijngeheugen terecht te komen. Alleen het kiezen uit de drie mogelijke vormen is
dan zuiver orthografisch. Een ander bezwaar is dat de orthografische kennistesten niet
zozeer de orthografische verwerking meten, alswel het resultaat van dit proces. Conclusie moet zijn dat verbetering van de orthografische kennistesten mogelijk is, maar
dat het waarschijnlijk niet mogelijk is om bij geletterde leerlingen de orthografische
verwerking separaat te meten.
Ondanks de bovengenoemde tekortkomingen meten de gebruikte orthografische testen wel een afzonderlijke hoeveelheid variantie nadat rekening is gehouden met
achtergrondfactoren en fonologische competentie. Maar ook die fonologische compe302
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tentie is problematisch. Met de regressieanalyse van het fonologisch decoderen, zoals
gemeten met De Klepel hebben we laten zien dat een aanzienlijke hoeveelheid variantie verklaard wordt door de vier orthografische metingen. Hoewel De Klepel hoge
eisen stelt aan de fonologische competentie, meet de test dus ook orthografische capaciteiten. Dat is ook te verklaren aangezien de woorden van de test noodzakelijkerwijs bestaan uit bekende woorddelen en lettercombinaties die direct visueel herkend
kunnen worden op basis van de statistische orthografische gegevens in het langetermijngeheugen, waardoor het decoderen wordt versneld, en dat is geen fonologisch
procedé. Ook de auditieve woordomkeringtest is niet zuiver fonologisch. Men kan
immers de auditief waargenomen woordkoppels in het hoofd omzetten in letters om
het herkennen van correcte omkeringen te vergemakkelijken. Hoewel de door ons gebruikte fonologische en orthografische testen dus zeker belangrijke aspecten van
fonologische en orthografische verwerking bevatten, zijn de twee cognitieve vaardigheden niet zuiver van elkaar te scheiden.
En dan is er nog de discussie rondom de Rapid-naming-test, een test die vaak als een
fonologische activiteit wordt beschouwd (Wagner & Torgesen, 1987) en in elk geval
als een belangrijke voorspeller van leessnelheid in meer transparante talen (o.a. Landerl & Wimmer, 2000; Morfidi et al., 2007). Essentie van de taak is dat de symbolen
(in het Brugklasproject cijfers) opgezocht moeten worden in het langetermijngeheugen en omgezet in klanken, die vervolgens beschikbaar moeten blijven in het
kortetermijngeheugen tijdens het snel benoemen. Het eerste aspect is weer een gecombineerd orthografisch/fonologisch proces. Voor het tweede is de capaciteit van
kortetermijngeheugen belangrijk, naast de snelheid waarmee het spraakapparaat kan
worden bediend. Vooral het tweede aspect kan als zuiver fonologische verwerking
worden beschouwd. Ook op basis van verschillen in de voorspellende waarde van benoemsnelheid voor het lezen in verschillende orthografieën die we in het
brugklasonderzoek hebben kunnen vaststellen, lijkt het correct dat we dit aspect van
lezen afzonderlijk hebben ingebracht in de regressieanalyses.
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Digitaaltesten
Een aantal testen in het Brugklasproject is individueel afgenomen door goed geïnstrueerde testafnemers, de meeste testen waren echter klassikaal en digitaal, wat nog niet
erg gebruikelijk is. Een pilotfase heeft geholpen om duidelijk te maken welke verbeteringen in de inhoud van de testen, de software en de interface wenselijk waren.
Daarna verliepen de echte testafnames zonder veel problemen. De leerlingen hebben
over het algemeen plezierig en geconcentreerd gewerkt, nooit langer dan een (les)uur.
De werktijdverschillen tussen leerlingen waren soms behoorlijk groot, maar er was
voor gezorgd dat langzaam werkende leerlingen op andere tijdstippen verder konden
werken. Slechts een enkele keer werd even een frustratiedrempel overschreden (Vet
irritant is dit!’, ‘Meester, ik wil stoppen!’), maar in de meeste gevallen kon dat goed
worden opgevangen door de twee aanwezige testafnemers.
De digitale testen hebben voor- en nadelen. Een belangrijk nadeel is de groepsgewijze
afname. Omdat niet naast elke leerling een testafnemer zit, hebben we soms tijdens
het testen niet gemerkt dat een leerling eigenlijk afhaakte en bijvoorbeeld snel door
antwoorden heen ging klikken, of bij de spellingtest zich beperkte tot het intypen van
één letter. Achteraf konden we aan de testgegevens echter wel zien waar dat gebeurd
was. Het afraffelen heeft bij de zeer lange woordkennistesten voor een kunstmatig
plafondeffect gezorgd en er bij de spellingtesten toe geleid dat we de resultaten van
een aantal leerlingen niet konden meenemen.
Een belangrijk nadeel dat met digitaal testen te maken heeft - of dat nu individueel of
groepsgewijs gebeurt - is ook de afhankelijkheid van apparatuur en programmatuur.
De apparaten moeten werken en de software mag geen gebreken vertonen. Voor
groepsgewijs testen komt daar dan nog de afhankelijkheid van systeembeheerders bij.
Zij hebben in scholen vaak hun eigen koninkrijk en zijn soms niet goed bereikbaar
en/of bereid tot meewerken. Dat is echter allemaal waarschijnlijk een kwestie van
tijd. Langzamerhand zullen scholen gewend raken aan het inzetten van computers
voor het afnemen van testen of in het leerproces en voor de praktische problemen die
dit met zich meebrengt, worden oplossingen gevonden.
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Er zijn ook belangrijke voordelen verbonden aan het inschakelen van de computer.
Op de eerste plaats zouden sommige testvormen en metingen zonder computer niet
mogelijk zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de verschillende flitstesten, waarbij items
gedurende 200 msec worden gepresenteerd en vervolgens afgedekt door een raster.
De computer registreert bovendien een grote hoeveelheid resultaten en tijdgegevens
automatisch en in milliseconden nauwkeurig. Ook een voordeel is de exact gelijke
auditieve presentatie van testonderdelen, bijvoorbeeld bij de spellingtesten waarin
zinnen gedicteerd worden, en bij de test Woordomkering. Verschillen in intonatie en
uitspraak kunnen daardoor geen verschil maken voor het resultaat, de testcondities
zijn voor elke leerling gelijk. Een voordeel is ook dat leerlingen over het algemeen
gemotiveerd zijn voor werken met de computer, waardoor bij de testafnemers de indruk kon ontstaan dat er over het algemeen geconcentreerd en plezierig is gewerkt.
Een laatste belangrijk voordeel is ten slotte dat digitaal testen enorm efficiënt is. Er
zijn maar twee begeleiders op 20 tot 25 leerlingen nodig en enorme hoeveelheden gegevens kunnen in een keer worden opgeslagen voor verdere verwerking. We hadden
zonder computers nooit zoveel leerlingen zo uitgebreid kunnen onderzoeken.

9.8 Gegevensverwerking
Om taalvaardigheden in het Brugklasonderzoek te kunnen vergelijken, is steeds een
hiërarchische regressieanalyse uitgevoerd waarbij hetzelfde model werd toegepast.
Hierin werd stap voor stap de informatie over achtergrondfactoren en cognitieve
vaardigheden ingebracht. Het op die manier opgebouwde model verklaarde een aanzienlijke hoeveelheid variantie bij het hardop lezen van afzonderlijke woorden en bij
spelling Engels, maar minder bij stillezen, begrijpend lezen en spelling Nederlands.
Aangenomen moet worden dat bij deze vaardigheden ook andere - niet in het model
opgenomen factoren - bepalend zijn voor de variantie. Het model kan in deze gevallen dus verbeterd worden. Gedacht kan worden aan toevoegen van indicaties voor
morfologische en syntactische competentie (het laatste alleen voor stillezen en begrijpend lezen).
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Bij tekstbegrip bleek sprake van een multilevel-probleem. De resultaten werden hier
niet alleen bepaald door de onderzochte factoren, maar ook door de klas waar leerlingen in zaten. Vooral de leerlingen in de lagere opleidingsniveaus van één school
scoorden significant lager dan van andere scholen. Dit kan het klasseneffect veroorzaakt hebben.
We hebben in het vervolgtraject van het brugklasonderzoek drie subgroepen onderscheiden die problemen hebben met technisch lezen en/of receptieve woordkennis die
vergeleken zijn met die van een controlegroep die geen lage scores had bij een of beide vaardigheden. Tussen technisch lezen en woordkennis is in de totale vervolggroep
(de vier subgroepen samen) geen significante correlatie gemeten. De keuze voor deze
taalvaardigheden levert wel een probleem op in verband met de groep met een andere
taalachtergrond. Het is mogelijk dat leerlingen uit deze groep een specifiek probleem
hebben met de technische taalverwerking terwijl er - ondanks een beperkte woordkennis Nederlands - geen sprake hoeft te zijn van algemene taalzwakte. De woordkennis in de moedertaal is wellicht wel goed ontwikkeld.
De vorderingen van de vier subgroepen van het vervolgonderzoek zijn onderzocht
door middel van trendanalyses. Bij de meeste metingen was echter sprake van intraklassecorrelaties. Niet alleen de subgroepen, maar ook de klassen waar leerlingen in
zaten waren bepalend voor het resultaat. Er moest daarom ook een multilevel-analyse
worden uitgevoerd met een random effect voor ‘klas’. Overigens verschillen de resultaten van deze analyse nergens veel van die van de gewone trendanalyse. Het effect
van klas lijkt in dit geval afkomstig van twee van de deelnemende scholen. De scores
van één school zijn in elk van de subgroepen lager en de scores van een andere school
juist hoger dan die van de andere deelnemende scholen, wat met het toelatings- en
plaatsingsbeleid te maken kan hebben. Bovendien hebben we gemerkt dat op scholen
soms beter en slechter presterende leerlingen binnen één vo-type in verschillende
klassen waren geplaatst. Een betere spreiding van de voor de vervolggroepen geselecteerde leerlingen had deze complicatie kunnen voorkomen.
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De analyses van de vervolgmetingen hebben een beeld gegeven van de ontwikkeling
en soms het gebrek aan ontwikkeling bij de verschillende taalvaardigheden. Om de
globale ontwikkeling in de technische taalverwerking van de vier subgroepen te meten, zijn de z-scores van lezen en spellen van Nederlands en Engels gemiddeld, wat
gerechtvaardigd leek omdat deze taalvaardigheden hoog met elkaar correleren. Op
basis van de orthografische metingen kon een groep dyslectici onderscheiden worden
met een geringe orthografische kennis, bij wie in tegenstelling tot de andere deelgroepen de globale ontwikkeling van de technische taalverwerking in de brugklas
stagneert. Het is deze groep die in het onderwijs zeker veel aandacht nodig heeft.

9.9 Toekomstigonderzoek
De resultaten van het Brugklasproject bevatten aanknopingspunten voor nader onderzoek, zowel op het gebied van taal en taalprestaties als op dat van de achtergrondfactoren en cognitieve deelvaardigheden. Hier volgen enkele suggesties.
Het vloeiend hardop lezen van afzonderlijke woorden vormt de basis van geletterdheid en problemen met deze vaardigheid zijn een centraal kenmerk van dyslexie.
Hoewel in de brugklas tussen de verschillende opleidingsniveaus aanzienlijke verschillen bestaan in technisch lezen, heeft de Een-Minuut-Test, die het meest gebruikt
wordt om deze basale vorm van lezen te onderzoeken, maar één norm voor het begin
van de brugklas 160 . In de hoogste en laagste opleidingsniveaus kan daardoor sprake
zijn van onder- of oversignalering van leesproblemen. Onderzocht zou kunnen worden welke eisen gesteld worden aan het technisch lezen in verschillende vo-typen,
zodat daar in de normering van woordleestesten rekening mee kan worden gehouden.
Deze studie heeft bovendien aannemelijk gemaakt dat een leestest die alleen inheemse Nederlandse woorden bevat, zoals de Een-Minuut-Test, niet optimaal recht doet
160

Alleen voor klas 4 van het vo zijn algemene normen en normen per opleidingsniveau ontwikkeld
(Kuijpers & Van der Leij, 2003).
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aan de eisen die aan de taalverwerking van het Nederlands gesteld worden. Deze taal
is door het verschijnsel van de leenwoorden minder transparant dan gewoonlijk ook
in crosslinguïstisch onderzoek wordt aangenomen. Een interessante vraag is hoeveel
leenwoorden die op een of meer punten afwijken van de inheemse klanktekenkoppelingen het Nederlands eigenlijk kent. Als we dat weten, kan ook duidelijk worden hoe
transparant de Nederlandse taal feitelijk is. Onderzoek van het technisch lezen zou
zich vervolgens ook moeten richten op deze voor Nederlanders minder regelmatige
spellingen. Een interessante vraag is ook of en in hoeverre de verwerking van Franse
leenwoorden afwijkt van die van Engelse leenwoorden, omdat Franse leenwoorden in
tegenstelling tot de Engelse vaker aan bod komen in Nederlandse spellingmethodes,
waardoor de orthografische vormen ervan mogelijk beter bekend zijn.
In hoofdstuk 4 is aangegeven dat voor het volgen van onderwijs en voor adequate
deelname aan de maatschappij niet zozeer het hardop lezen van losse woorden, maar
vooral het stillezen van zinnen van belang is. Deze vorm van technisch lezen verdient
nader onderzoek. In deze studie beperkte het onderzoek naar stillezen zich tot een test
waarin tamelijk korte, eenvoudige zinnen moeten worden gelezen. Maar wat gebeurt
er als de zinnen langer en ingewikkelder worden, als teksten gelezen moeten worden
die uit meer dan één zin bestaan en gegevens uit verschillende tekstdelen gecombineerd moeten worden? Welke onderliggende factoren zijn dan bepalend? Daarnaast is
het belangrijk om meer te weten over eisen die vanuit het onderwijs aan deze vorm
van lezen worden gesteld. Het laatste geldt vanzelfsprekend ook voor begrijpend lezen, het uiteindelijke doel van alle lezen. Op dit terrein zouden bovendien de
gesignaleerde compenserende mechanismen nader onderzocht kunnen worden: waaruit bestaat de kennelijk slimme leesaanpak van zwakke technisch lezers die wel goed
scoren bij tekstbegrip?
Het onderwijs in Engels wordt op de basisschool heel verschillend ingevuld, wat leidt
tot uiteenlopende prestaties in de brugklas, ook binnen de opleidingsniveaus. Een omschrijving van wat in het basisonderwijs minimaal behandeld moet worden, zou de
leerresultaten wat meer kunnen uniformeren. De situatie van nu is voor leerlingen met
een achterstand of een voorsprong waarschijnlijk ontmoedigend. Onderzoek naar ma308
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nieren waarop het Engels in de basisschool en het voortgezet het best kan worden
aangeboden, zou daarnaast duidelijkheid kunnen verschaffen over de vraag of een gestructureerde fonologisch-orthografische aanpak het leren van Engels kan versnellen.
Hiervoor is al genoemd dat ook op het terrein van de onderliggende cognitieve factoren die van invloed zijn op de geletterdheid bij Nederlands en Engels nog veel te
onderzoeken valt. De fonologische competentie, zoals ingevuld in deze studie, verklaart minder variantie bij het lezen en spellen van Engelse (leen)woorden dan bij het
lezen en spellen van Nederlandse woorden. Dat zou ook aan de Nederlandse fonologische taken kunnen liggen. Meer op het Engels gebaseerde fonologische taken
zouden andere resultaten kunnen laten zien, vooral bij wat oudere leerlingen. In onderzoek van Van der Leij & Morfidi (2006) is wel met Engelse fonologische taken
gewerkt, maar is niet gemeten hoeveel variantie deze verklaren als Nederlandse kinderen Engelse woorden lezen.
Een belangrijke uitdaging vormt verder de invulling van taken die meer duidelijkheid
kunnen geven over de orthografische competentie. Daarbij kan het gaan om aspecten
van visuele waarneming en morfologische verwerking. Een interessante onderzoeksmogelijkheid betreft de invloed van waarneming in het parafoveale gezichtsveld,
zoals voorgesteld door Barker (1992). Daarnaast hebben Elbro en Arnbak (1996)
aannemelijk gemaakt dat morfologische analyse een rol speelt bij de woordherkenning en door volwassen dyslectici soms gebruikt worden als compenserende strategie.
Hoe is dat voor het Nederlands? En natuurlijk blijft ook aandacht nodig voor de vraag
hoe fonologische en orthografische verwerking in specifieke taken, of misschien met
behulp van statistische technieken, duidelijker van elkaar te onderscheiden kunnen
worden.
Nadere onderbouwing verdient ook de in deze studie gebruikte indeling in subgroepen. De groepen van het vervolgonderzoek waren nogal verschillend van grootte en
samenstelling. Een meer vergelijkbare opbouw zou onder andere duidelijker kunnen
maken wat precies het verschil is tussen taalzwakke en dyslectische leerlingen. Zijn er
tussen deze groepen inderdaad verschillen in leerbaarheid, in gevoeligheid voor in309
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structie op het gebied van de taal? In hoofdstuk 8 van dit proefschrift is ook aangegeven dat zwakke lezers met voldoende orthografische kennis bij een aantal taken beter
presteren en zich beter ontwikkelen dan zwakke lezers die in geringere mate over deze kennis beschikken. Meer onderzoek is nodig om dit verschijnsel voor een grotere
populatie te kunnen vaststellen.

9.10 Totbesluit
Technisch lezen is een belangrijke voorwaarde voor het leren van andere taalvaardigheden. Bij 87% van de brugklasleerlingen heeft het technisch lezen, zoals gemeten
met de EMT, zich voldoende ontwikkeld. Van deze groep valt 93% ook niet uit bij
stillezen, 80% niet bij begrijpend lezen, 90% niet bij spelling Nederlands, 92% niet
bij technisch lezen Engels en 88% niet bij spelling Engels. Leerlingen die zwak zijn
in het technisch lezen van Nederlandse woorden zijn ook vaak zwak in spellen en er
is sprake van transfer van capaciteiten en problemen naar dezelfde activiteiten in het
Engels.
We vonden in het Brugklasonderzoek echter ook steeds veel uitzonderingen. Ongeveer 30% van de zwakke lezers van Nederlandse woorden was niet zwak in het lezen
van Engelse leenwoorden. Meer dan 40% van de zwakke lezers was niet zwak in het
spellen van Nederlandse woorden en in het lezen en spellen van Engelse woorden.
Nog groter worden de verschillen als gekeken wordt naar stillezen van teksten en
tekstbegrip. Meer dan 50% van de zwakke lezers valt niet uit op deze activiteiten.
Problemen met technisch lezen vormen een handicap voor het volgen van een studie
en het maatschappelijk functioneren, maar er valt veel te compenseren en dat zien we
al bij leerlingen in de eerste klas van het voortgezet onderwijs, bij de deelnemers aan
dit onderzoeksproject. Veel zwakke lezers maken bij het spellen niet al te veel fouten,
kunnen op een redelijk niveau stillezen en begrijpend lezen, en maken een redelijke
start bij het leren van Engels als tweede taal. Hun kansen zijn wellicht zo slecht nog
niet.
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Het brugklasonderzoek richtte zich op de taalverwerking in het Nederlands en Engels
van ongeveer 700 ongeselecteerde brugklassers. Verschillende dimensies van lezen
werden onderzocht: het hardop lezen van tamelijk regelmatige inheemse Nederlandse
woorden en Engelse leenwoorden, en ook het stillezen van zinnen en het begrijpend
lezen. Ook de spelling van Nederlandse en Engelse woorden werd getest en geanalyseerd. In samenhang daarmee zijn de voorspellers van deze vormen van lezen en
spellen onderzocht en vergeleken op het niveau van achtergrondfactoren en cognitieve deelvaardigheden. Dit met het doel om uit te vinden hoe de verschillende profielen
verklaard kunnen worden die op het gebied van lezen en spellen in de praktijk worden
aangetroffen.
Grote verschillen zijn gevonden in het taalgedrag van de populatie. Leerlingen in de
laagste opleidingsniveaus blijken gemiddeld bij lezen en spellen vaak een achterstand
te hebben van twee jaar of meer. De verschillende vormen van lezen en spellen werden afgezet tegen het hardop lezen van afzonderlijke woorden, zoals gemeten met de
Nederlandse Een-Minuut-Test, die bestaat uit inheemse Nederlandse woorden. In Nederland wordt deze test gebruikt voor het opsporen van leerlingen met dyslexie. We
hebben positieve correlaties gemeten tussen alle Nederlandse en Engelse lees- en
spellingtesten. Over het algemeen zijn zwakke lezers van Nederlandse woorden ook
zwak in het lezen van Engelse leenwoorden en Engelse woorden, en ook in het spellen van Nederlandse en Engelse woorden. Maar er zijn ook uitzonderingen: ongeveer
30% van de zwakke lezers van Nederlandse woorden is niet zwak in het lezen van
leenwoorden. Meer dan 40% is niet zwak in het lezen van Engelse woorden en in het
spellen van Nederlandse en Engelse woorden. Nog meer verscheidenheid wordt gevonden bij stillezen en tekstbegrip: meer dan 50% van de zwakke hardoplezers is niet
zwak in deze belangrijke taalactiviteiten.
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De eerste conclusie is dat technisch lezen in het voortgezet onderwijs niet het enige
en meest belangrijke aspect van geletterdheid is. In het dagelijks leven en in het onderwijs gaat het vooral om het vloeiend kunnen stillezen en om begrijpend lezen.
Problemen met technisch lezen gaan vaak niet samen met problemen op deze gebieden. De tweede conclusie is dat in het algemeen de hypothese van crosslinguïstische
universaliteit van leesvaardigheid en de onderliggende tekorten van zwak technisch
lezen wordt bevestigd. Er is sprake van een transfer van problemen met lezen en spellen in het Nederlands naar problemen met lezen en spellen in het Engels als tweede
taal. Toch presteert een deel van de zwakke Nederlandse lezers en spellers in het Engels wat beter, waarschijnlijk als gevolg van een beter ontwikkelde Engelse
receptieve woordkennis.
De verschillende profielen van subgroepen met problemen met lezen en spellen kunnen verklaard worden vanuit achtergrondfactoren en onderliggende cognitieve
deelvaardigheden. Bij alle vormen van lezen en spellen behalve bij begrijpend lezen
is fonologisch decoderen als onderdeel van de fonologische competentie de krachtigste voorspeller na rekening gehouden te hebben met achtergrondfactoren. Het is het
kernproces van lezen en spellen. Benoemsnelheid voegt daar een kleinere hoeveelheid
verklaarde variantie aan toe, maar niet bij stil- en begrijpend lezen en niet bij het lezen van Engelse woorden. Hoewel het concept van orthografische competentie nog
niet helder is, verklaren de testen die wij gebruikt hebben een beperkte afzonderlijke
hoeveelheid variantie bij het lezen van Nederlandse woorden en wat meer bij het lezen van Engelse leenwoorden, bij stillezen en bij het spellen van Nederlandse en
Engelse woorden. Ofschoon fonologische verwerkingsproblemen beschouwd worden
als het kernprobleem van zwakke lezers, bleek in het Brugklasonderzoek een groep
zwakke lezers met een wat betere orthografische competentie beter te presteren bij alle vormen van lezen en spellen in beide talen.
In een vervolgstudie vergeleken we de ontwikkeling van drie subgroepen met problemen met vloeiend lezen, receptieve woordkennis of beide, met een controlegroep.
De taalzwakke groep bestaat uit zwakke lezers met een beperkte woordkennis. Dit in
contrast met de dyslectische subgroep van zwakke lezers met een normale woordken312
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nis. Leerlingen in deze groep hebben een specifiek probleem met het hardop lezen
van afzonderlijke woorden. De derde groep noemden we ‘hyperlectisch’. De kinderen
in deze groep combineren normaal hardop lezen met een beperkte woordkennis. Er
was ook een controlegroep met normale capaciteiten in beide activiteiten.
Een verschil tussen de resultaten van taalzwakke en dyslectische leerlingen is dat de
eerste groep meer groei laat zien in orthografische kennis dan de dyslectische groep.
Aan het eind van het schooljaar verschillen de prestaties van taalzwakke leerlingen
niet meer significant van de in totaal veel beter presterende hyperlectici. Dit kan een
aanwijzing zijn dat de leesproblemen van de eerste groep veroorzaakt zijn door achtergrondfactoren en niet door een cognitief biologisch tekort. Er is echter meer
onderzoek nodig naar de samenhang tussen orthografische ontwikkeling en de verschillende subgroepen.
De orthografische competentie binnen de dyslectische subgroep maakt verschil. In de
gecombineerde resultaten van lezen en spellen in het Nederlands en Engels laten orthografisch zwakke dyslectische leerlingen geen ontwikkeling zien vergeleken met de
andere leerlingen van het vervolgonderzoek, terwijl orthografisch sterkere dyslectische leerlingen zich veel beter ontwikkelen. Aan het eind van het schooljaar eindigen
zij dicht bij het gemiddelde van de totale vervolggroep. In de taalzwakke groep verschillen de prestaties van orthografisch zwakke en sterkere leerlingen eveneens, maar
beide deelgroepen ontwikkelen zich hier wel. Hoewel meer onderzoek nodig is, lijken
algemene taalzwakte en dyslexie dus enigszins te onderscheiden profielen. Het indelen van leerlingen met een andere taalachtergrond bij een van beide subgroepen is
echter problematisch. Gemiddeld wijken de prestaties van deze allochtone leerlingen
bij technisch lezen niet af van die van autochtone leerlingen, maar zij hebben wel
vaak een beperkte woordkennis. Op basis daarvan zullen zwak lezende leerlingen in
deze groep eerder aangeduid worden als taalzwak dan als dyslectisch. Het testen op
een basaal tekort in automatisch decoderen kan helpen om een correct onderscheid te
maken.

313

Lees- en spellingvaardigheden van brugklassers

Het technisch lezen van hyperlectische leerlingen is beter dan hun taalbegrip, in het
Brugklasonderzoek gemeten met een receptieve woordkennistest. Leerlingen in deze
groep hebben niet meer leeservaring dan leerlingen in de taalzwakke en de dyslectische groep. Velen van hen hebben wel een andere taalachtergrond. Niet alleen in
technisch lezen, ook in het spellen van Nederlandse woorden blijft deze subgroep
presteren op een vergelijkbaar niveau als de controlegroep. Bij het lezen en spellen
van Engelse woorden echter zijn de prestaties zwakker. Waarschijnlijk als gevolg van
hun achterstand op het gebied van woordkennis.
Problemen met technisch lezen vormen een handicap voor het volgen van een studie
en het maatschappelijk functioneren, maar er valt veel te compenseren en dat zien we
al bij leerlingen in de eerste klas van het voortgezet onderwijs, bij de deelnemers aan
dit onderzoeksproject. Veel zwakke lezers maken bij het spellen niet al te veel fouten,
kunnen op een redelijk niveau stillezen en begrijpend lezen, en maken een redelijke
start bij het leren van Engels als tweede taal. Hun kansen zijn wellicht zo slecht nog
niet.
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Summary

The Brugklasproject investigated language processing in Dutch as a first and English
as a second language of about 700 unselected children in the first year of secondary
school in The Netherlands. Different dimensions of reading were tested: oral reading
of rather regular indigenous Dutch words, English loan words and English words, silent reading of sentences and comprehensive reading. Also the spelling capacities of
Dutch and English words was explored. In addition the predictors of the reading and
spelling measures were investigated and compared to each other at the level of background factors and cognitive subskills, with the objective to discover how differences
in reading and spelling profiles that we come across in education, can be explained.
Large differences were found in the performance of the population. Students in the
lowest educational levels often turned out to be two years or more behind in word
reading fluency and in spelling. The different types of reading and also the spelling
measures were compared to oral word reading fluency as measured with the Dutch
One Minute Test, that consists of Dutch indigenous words. In The Netherlands this
test is used to detect children with reading problems. We measured positive correlations between all Dutch and English reading and spelling measures. On average poor
oral readers of Dutch words have significantly more problems in reading English loan
words and English words, and also in Dutch and English spelling. But we also found
variability: about 30% of the poor readers of Dutch words are not poor in reading
English loan words. More than 40% are not poor in English word reading and in
Dutch and English spelling. Even more variability was found in silent text reading
and comprehensive reading: more than 50% of the poor oral word readers is not poor
in these two important language activities.
The first conclusion is that fluent oral word reading is not the only and most important aspect of literacy in secondary education. In everyday life and also in education
it’s the fluency of silent text reading and text comprehension that really matters. Prob315
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lems in fluent oral word reading are not always accompanied by problems in these activities. The second conclusion is that although in general the findings support the
hypothesis of cross-linguistic universality of reading ability and underlying deficits
related to poor reading, because there seems to be an overall transfer from reading
and spelling problems in Dutch to reading and spelling problems in English as a second language, still a substantial number of poor Dutch readers escapes this transfer.
Probably as a result of a beter developed English receptive vocabulary.
The different profiles of reading and spelling problems can be explained from background factors and underlying cognitive subskills. For all types of reading, save
comprehensive reading, phonological decoding is the most powerful predictor after
controlling for background factors. It’s the key process in word reading fluency and
in spelling performance. Naming speed explains additional variance, although not in
silent and comprehensive reading, and not in English reading. Although the concept
of orthographic competence still isn’t quite clear, the measures we took explain a
small, separate amount of variance in oral reading of Dutch indigenous words and are
of increasing significance in reading irregular loan words, in silent reading, and in
spelling. Although phonological processing deficits are considered to be the core
problem of poor readers, there was a subgroup of poor readers with a better orthographic knowledge that performed better in all types of reading and spelling in both
languages.
In a follow-up investigation we studied the development of three subgroups with
problems in word reading fluency, receptive vocabulary or both, compared to a control group. The subgroup ‘language impaired’ exists of slow readers who also have a
limited receptive vocabulary. This in contrast with the dyslexic subgroup, existing of
slow readers with a normal receptive vocabulary. The third subgroup we called ‘hyperlexic’. The children in this group are normal reading students with a limited
receptive vocabulary. The control group has normal capacities in both language aspects.
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Summary

A difference in the results of language impaired and dyslexic students is that the first
subgroup demonstrated more growth in orthographic knowledge than the dyslexic
group did. At the end of the school year their performance in Dutch and English orthographic knowledge does not differ anymore from the overall better performing
hyperlexic students. This better respons to instruction may be a signal that the reading
problems of the language impaired group are primarily caused by background factors.
However, more research on orthographic development in connection to the different
profiles is needed.
Orthographic knowledge within the dyslexic subgroup does make a difference. In the
combined results of Dutch and English reading and spelling dyslexic students with
poor orthographic knowledge did not show any growht in the first year of secondary
school as compared to the other students in the follow-up-investigation, while dyslexic students with normal orthographic knowledge developed much better. At the
end of the year their performance ended up close to the mean of the total follow-upgroup. In the language impaired group the performance of the orthographic poor and
not poor children in Dutch and English also differed, but the development in both
sub-subgroups did not. Though more research is needed, language impairment and
dyslexia seem to be somewhat separable profiles. It is however problematic to classify students with a different language background. Their performance in oral word
reading is overall no different from native Dutch students, but on average they do
have a limited vocabulary. So it’s likely that they will be classified as language impaired sooner than dyslexic. Additional measures of language decoding automaticity
may help to make a correct classification in these cases.
The word reading fluency of hyperlexic children is better than their linguistic understanding, in the Brugklasproject measured by a receptive vocabulary test. They do not
have more reading experience than language impaired and dyslexic students and
many of them have a different language background. Not only in word reading fluency but also in spelling Dutch words this subgroup continued to perform at the same
level as the control group. In reading and spelling English words however they performed less well, probably as a result of their reduced receptive vocabulary.
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Problems in oral word reading are a handicap for success in the educational and social
carreer, but compensation of this problem is possible in many ways and we already
see that happen in the first class of secondary education, in students who were subjects of this research project. Many poor oral readers know how to spell words
without too many mistakes, are able to read silently and understand texts at an acceptable level and develop reasonably well in English as a second language. Their
chances in life may not be so bad after all.
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Belangrijkebegrippen

Achterwaartse consistentie
Auditief
Automatisering

De mate waarin klanken hetzelfde worden gespeld.
Wat met het horen te maken heeft.
Het snel en zonder aandacht kunnen uitvoeren van een
(taal)handeling.
Cognitief
Wat zich afspeelt in de hersenen en met de waarneming, het denken en het leren te maken heeft.
Competentie
Geheel van kennis en vaardigheden op een bepaald gebied.
Decoderen
De tekens van een taal (de schriftelijke code) omzetten
in klanken. Andere term: ontsleutelen.
Directe route
Een term die aangeeft op welke manier bij het lezen de
woorden worden herkend. In dit geval in één keer en
zonder dat afzonderlijke letters omgezet worden in
klanken. Andere term: lexicale route.
Dyslexie
Een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van
het lezen en/of het spellen op woordniveau. In dit onderzoek gekoppeld aan normaal ontwikkelde receptieve
woordkennis.
Erfwoord
De oudste woorden van het Nederlands, die al bestonden in de tijd waarin de Germaanse talen een eenheid
vormden, of nog langer. Andere term: inheems woord.
Foneem
Spraakklank die betekenisonderscheidend is. Bijvoorbeeld: /b/ en /p/ maken het verschil tussen ‘baard’ en
‘paard’
Foneem-grafeem-koppeling Het verband tussen de klanken en letters van een taal,
ook van de regels die daarvoor gelden. Bijvoorbeeld
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Fonologie

Fonologisch acceptabel

Fonologisch bewustzijn

Fonologisch decoderen
Fonologisch tekort

Fonologisch verwerken
Fonologische competentie

Geautomatiseerd lezen
Grafeem
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dat de /ŋ/-vóór de <k> als n geschreven wordt en niet
als <ng>.
Het vakgebied dat de kleinste onderdelen van gesproken taal bestudeert en beschrijft: de klinkers en
medeklinkers en de manier waarop die gegroepeerd
(kunnen) zijn.
Spellingen die aansluiten bij de klankvorm van een
woord, waarbij afgeweken kan zijn van de morfologische of orthografische vorm.
Weten dat gesproken woorden bestaan uit syllaben en
syllaben weer uit spraakklanken, en het kunnen manipuleren met syllaben en spraakklanken, bijvoorbeeld
kunnen aangeven welk woord overblijft als je /gə/ van
/gəbet/ weghaalt, of de /k/ van /slaŋk/ en weten dat de
gesproken vorm van ‘pirk’ /pIrk/ het omgekeerde is
van /krIp/.
Het verklanken van pseudowoorden die volgens de orthografie van de taal zijn opgebouwd.
Ernstig probleem met snelle en foutloze fonologische
verwerking van taal, dat gezien wordt als basisprobleem bij dyslexie.
Het omzetten van geschreven (gedrukte) woordvormen
naar klankvorm.
(1) Het fonologisch bewustzijn, (2) het snel en automatisch kunnen omzetten van klanken in letters en (3) het
efficiënt kunnen vasthouden van klank- en lettervormen in het kortetermijngeheugen tijdens de verwerking
ervan.
Snel kunnen lezen zonder dat men zich bewust is van
het leesproces en onafhankelijk van de wil van de lezer.
Letter of letters die één foneem aanduiden. Voorbeeld:
<ch> en <k> zijn twee grafemen.

Belangrijke begrippen

Grafeem-foneem-koppeling Het verband tussen de letters en de klanken van een
taal, ook van de regels die daarvoor gelden. Bijvoorbeeld dat de <ee> in het Nederlands vóór de <r> als /I:/
wordt uitgesproken.
Hyperlexie
In dit onderzoek: een normaal ontwikkelde technische
leesvaardigheid gekoppeld aan zwak taalbegrip (receptieve woordkennis).
Inheems woord
Een woord dat hoort tot de oudste woorden van het
Nederlands, die al bestonden in de tijd waarin de Germaanse talen een eenheid vormden, of nog langer.
Andere term: erfwoord.
Kortetermijngeheugen
Het vermogen om informatie tijdelijk op te slaan, zodat
deze verwerkt kan worden. Andere term: werkgeheugen.
Klanktekenkoppelingen
Deze term wordt in dit boek gebruikt voor het verband
tussen fonemen en grafemen en de regels die daarvoor
gelden enerzijds en het verband tussen grafemen en fonemen en de regels die daarvoor gelden anderzijds.
Langetermijngeheugen
Het geheugen waarin allerlei kennis min of meer blijvend is opgeslagen, onder andere de klankvorm, de
orthografische vorm en de betekenis van woorden.
Leenwoord
Een vreemd woord waarvan zowel de klank (en/of
spelling) als de betekenis geleend zijn uit een andere
taal en waarbij in verschillende mate kan sprake zijn
van aanpassing aan de gasttaal. Sommige leenwoorden
hoeven niet aangepast te worden omdat ze qua klank en
vorm ook een inheems woord kunnen zijn (film).
Lettergreep
Orthografische eenheid boven het niveau van de letters.
Een geschreven woord is verdeeld in lettergrepen. Bijvoorbeeld ‘letter’ bestaat uit twee lettergrepen: <letter>.
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Lexicaal decoderen
Lexicalisatie

LWOO

Mentaal lexicon
Morfeem

Morfologie
Orthografie
Orthografisch geheugen

Orthografische competentie

Rapid Naming

Syllabe
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Het omzetten van bestaande woorden in hun klankvorm.
Tijdens het lezen van een pseudowoord een bestaand
woord maken, bijvoorbeeld ‘stuikhaut’ lezen als
‘struikhout’.
Leerwegondersteunend onderwijs. Hiervoor komen in
aanmerking leerlingen die op basis van vastgestelde
leer- en/of gedragsproblemen extra geld meenemen
voor de school. Zij hebben een leerachterstand van minimaal 1,5 jaar.
Verzameling woorden en woorddelen, opgeslagen in
het langetermijngeheugen.
De kleinste betekenisdragende eenheid in een taal. Bijvoorbeeld ‘bespreking’ bestaat uit drie morfemen (bespreek-ing) en ‘negentien’ uit twee (negen-tien).
Hoe woorden opgebouwd zijn en hoe woordstructuren
gekoppeld zijn aan betekenissen.
Geschreven taal c.q. het systeem van de geschreven
taalvormen. Synoniem: spelling.
Het vermogen om geschreven (gedrukte) taalvormen
(woorden, lettercombinaties) vast te houden in het korte- en langetermijngeheugen.
Construct bestaande uit orthografische kennis (lettercombinaties, woordvormen), het snel kunnen
beschikken over orthografische kennis, het kunnen
waarnemen en onthouden van orthografische vormen.
Taak waarbij het gaat om het snel benoemen van een
beperkt aantal plaatjes, kleuren, cijfers of letters. Nederlandse term: benoemsnelheid.
Fonologische eenheid boven het niveau van de fonemen. Een gesproken woord is verdeeld in syllaben, die

Belangrijke begrippen

Stillezen
Taalzwak

Voorwaartse consistentie
Woordherkenning

bestaan uit een of meer fonemen. Bijvoorbeeld ‘letter’
bestaat uit twee syllaben: /le-tər/.
Het lezen van woorden of teksten zonder dat deze worden uitgesproken.
In dit onderzoek: zwakke technische leesvaardigheid
gekoppeld aan zwak taalbegrip (receptieve woordkennis).
De mate waarin letters en lettercombinaties gewoonlijk
hetzelfde worden uitgesproken.
Het herkennen van de orthografische of fonologische
vorm van een woord, met daaraan gekoppeld - als dat
mogelijk is - de woordbetekenis. Andere benaming:
woordidentificatie.
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Bijlagen
Leenwoordenlijst
jack
T-shirt
leasen
taperecorder
rail
blocnote
panty
skateboarden
jam
gangster
stationcar
tearoom
cake
workshop
snackbar
buggy
fan
coach
cashewnootje kaascracker
tram
dealer
jazzmuziek
playbackshow
lunch
cowboy
badminton
circusclown
plastic
happy
voetbalmatch diskjockey
baby
caravan
babysitter
copyright
tank
stewardess
beauty
society
planning
okay
scooter
diskdrive
lady
gentleman
racen
donderspeech
jungle
camping
scanner
hometrainer
captain
container
weekenddienst efficiency
training
happening
brainstormen
deleten
computer
sandwich
laserstraal
videogame
handicap
design
stopwatch
pokerface
service
bacon
teamverband
entertainer
timing
touringcar
jukebox
joyriding
manager
paperclip
walkietalkie
bodybuilder
flat
dancing
grapefruit
cocktailshaker
privacy
volleybal
tonic
tennisracket
make-up
freewheelen metallic
workaholic
show
dashboard
inzoomen
audiorack
body
playboy
afvalrace
cassettetape
detective
teenager
cartoon
glamour
budget
fancyfair
speedboot
updaten
flirten
story
warming-up
touroperator
De opgemaakte leenwoordenlijst met achtergrondinformatie, instructie, correctiemodel en voorlopige gestandaardiseerde normering kan gratis gedownload worden
van www.muiswerk.nl onder ‘kennishoek’.
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Stilleestest
© Muiswerk Educatief
Rubriek A (per zin 6/7 woorden, 7/9 lettergrepen, totaal 52 woorden, 65 lettergrepen, 190 tekens excl. spaties)
- op een rivier kun je dansen (6-8)
- je bent op school om te leren (7-8)
- in een auto kun je sturen (6-8)
- als je kijkt zijn je ogen open (7-8)
- horen doe je met je ogen (6-8)
- de dag voor zondag is het dinsdag (7-9)
- je droogt je af met een balpen (7-8)
- met kiespijn moet je naar de bakker (7-9)
Rubriek B (per zin 6 woorden, 12/13 lettergrepen) (totaal 47 woorden, 100 lettergrepen, 283 tekens excl. Spaties)
- bankbiljetten kunnen in een portemonnee(5-12)
- naar mooie muziek luisteren is levensgevaarlijk (6-13)
- je kunt inademen door je neusgaten (6-11)
- in de rekenlessen leer je fotograferen (6-13)
- telefoneren doe je met een eetlepel (6-12)
- het tegenovergestelde van klein is aardig (6-13)
- pasgeboren baby’s hebben veel zorg nodig (6-12)
- levensmiddelen koop je in het theater (6-12)
Rubriek C (per zin 12/13 woorden, 19/20 lettergrepen) (totaal 101 woorden, 157
lettergrepen, 469 tekens excl spaties.)
- je kun heel goed bergen beklimmen als je in Nederland op vakantie bent (13-20)
- als je op vrijdagavond gaat slapen is het de volgende dag zondag (12-19)
- voor het maken van een werkstuk kun je informatie op internet vinden (12-20)
- het is de taak van een loodgieter om patiënten weer gezond te maken (13-19)
- als je in een restaurant gegeten hebt, moet je betalen voor je vertrekt (13-20)
- met het recept van de dokter ga je naar de apotheek voor medicijnen (13-20)

326

Bijlagen

SpellingNederlands
© Muiswerk Educatief
1 De meeste [artikelen] zijn geprijsd.
2 Sommige meisjes komen met de fiets. Ria [bijvoorbeeld].
3 Annelies verzamelt [schoenendozen].
4 Hebben jullie lekker [gevaren]?
5 De kat [springt] in de boom.
6 Hoor je het [gejank] van de hond?
7 Wat zijn er toch veel [nieuwsgierige] mensen!
8 Rijd jij op [kunstschaatsen] tegenwoordig?
9 We doen wat mosterd bij die [knakworstjes].
10 [Waarschijnlijk] heeft Joop het gedaan.
11 Toen de schutting [voltooid] was, werd hij geverfd.
12 Hij is [verscheidene] keren gewaarschuwd.
13 De [koningin] droeg een zijden jurk.
14 We hadden een [fraai] uitzicht bovenop de berg.
15 Wie is de [bekendste] voetballer van Ajax?
16 Er waren weer [ongeregeldheden] na de wedstrijd.
17 De [festiviteiten] duurden een hele week.
18 We hebben hem [voortdurend] geholpen.
19 Er waren [talloze] schaatsers op het ijs.
20 Vorig jaar [brandden] hier drie huizen af.
21 Ik geloof dat zij haar kapsel telkens [verandert].
22 Het [koperen] beslag is helemaal groen geworden.
23 Wanneer [word] je twintig?
24 Geert heeft een [bijzondere auto] gekocht.
25 Daar ben ik [absoluut] op tegen!
26 Naar welk [programma] wil jij kijken?
27 Deze bedragen moet je [optellen].
28 Het is een [fantastische] jongen.
29 Deze [handdoek] is pas gewassen.
30 Ik heb het jack in de [etalage] gezien.
31 De [vermelde] gegevens kloppen niet.
32 Denk maar niet dat ik dat leuk[vind].
33 Dat medicijn is alleen in de [apotheek] verkrijgbaar.
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34
35
36
37
38
39
40

Geef mij maar een beker [chocolademelk].
Ik heb net mijn tanden [gepoetst].
Is de [schuurdeur] op slot?
Klaas moet vanavond [overwerken].
Hans is in [februari] jarig.
Er worden [internationale] wedstrijden gehouden.
Onze Anja is nogal [milieubewust].

SpellingEngels
© Muiswerk Educatief
1 Under the water I saw a beautiful [fish].
2 [Which] school are you on?
3 Hand me your [passport], please.
4 In the centre of the city is an old [church].
5 This exercise is very [difficult].
6 We had a [wonderful] evening.
7 They were cooking in the [kitchen].
8 Don’t be [silly], we’ve got more than enough time!
9 Do you have [nothing] to say?
10 There are ten boys and [fourteen] girls in my class.
11 I had a bag [full] of sandwiches.
12 The girl was playing [with] her dolls.
13 This year we go to an [island] in our summer vacation.
14 At a [quarter] past eight the show begins.
15 My [cousin] James lives in London.
16 Good [afternoon] sir, can I help you?
17 Do you know who lives [downstairs]?
18 The winner finished [twelve] minutes ago.
19 [These] words are not easy to write, are they?
20 It’s [dangerous] to cross the street here.
21 Jones is a [British] surname.
22 I’ve made a [photograph] of Westminster Abbey.
23 An [apple] a day keeps the doctor away.
24 Do you [know] what time it is?
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25
26
27
28
29
30

Look at these pictures, [they’re] so nice!
Send us a [postcard] when you have arrived.
At the [backside] of this book is a picture.
Somewhere [between] ten and eleven o’clock I’ll be there.
Do you like coffee or [tea]?
I’m going to the theatre with my [father].

Enquêteoverlezen
1
Toen je zelf nog niet kon lezen, hoe vaak werd je toen voorgelezen? Schaal:
elke dag, een paar keer per week, ongeveer één keer per week, een heel enkele keer, nooit. (0-4 punten)
2
Heb je zelf boeken? Schaal: nee; ja, minder dan 5, 5-10; 10-50; meer dan 50
(0-4 punten).
3
Hebben je ouders boeken? Schaal: nee; ja, minder dan 10; 10-20; 20-100;
meer dan 100 (0-4 punten).
4
Hoeveel tijd per week lees je in tijdschriften (strips of andere tijdschriften)?
Schaal: minder dan een half uur; ½ uur tot 1 uur; 1-2 uur; 2-3 uur; meer dan
3 uur (0-4 punten).
5
Hoeveel tijd per week lees je in boeken? Schaal: minder dan een half uur; ½
uur tot 1 uur; 1-2 uur; 2-3 uur; meer dan 3 uur (0-4 punten).
6
Leen je wel eens boeken in de bibliotheek? Schaal: ja, elke week verschillende boeken; ja, elke week een boek; ja, regelmatig, maar minder dan één
keer per week; nee, eigenlijk nooit (0, 3 of 4 punten).
7
Vind je lezen fijn? Schaal: ja, heel erg fijn; ja, best wel; gaat wel; niet zo erg;
nee, helemaal niet (0-4 punten).
8
Vind je het fijn om een boek uit te zoeken in een boekwinkel of in de bibliotheek? Schaal: Nee, helemaal niet; nee, niet zo erg; gaat wel; ja, best wel; ja,
heel erg fijn (0-4 punten).
9
Na hoeveel keer lezen herken je een moeilijk Nederlands woord? Schaal: altijd direct, na één keer lezen, meestal wel direct, na twee keer lezen, na drie
of meer keer lezen, vaak helemaal niet (0-4 punten).
10 Hoeveel problemen heb je met lezen? Schaal: geen, een beetje, regelmatig,
veel, heel veel (0-4 punten).
11 Wanneer heb je op de basisschool AVI-9 gehaald? Schaal: In groep 4 of eerder, in groep 5, in groep 6, in groep 7 of 8, ik weet het niet (0-4 punten).
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12
13
14

-

Hiernaast staan vijf titels van boeken. Hoeveel van die boeken ken je?
Schaal: geen enkele, een, twee, drie, vier, vijf (0-5 punten)?
Een krokodil in de heg
Floddertje
Matilda
Rupsje Nooitgenoeg
Kikker is verliefd
Hiernaast staan nóg vijf titels van boeken. Hoeveel van die boeken ken je?
Schaal: geen enkele, een, twee, drie, vier, vijf (0-5 punten)?
Minoes
de GVR
Krassen in het tafelblad
De kleine kapitein
Kappen!
Hiernaast staan nóg vijf titels van boeken. Hoeveel van die boeken ken je?
(Geen X-punten maar Y-punten voor het meten van antwoordbias, maximaal
5.)
De ezel en de vos
Het feestje van Marlijn
De zwarte school
Dappertje
Rennen!

EnquêteErvaringmetEngels
1 Is een van je ouders (of zijn beide ouders) geboren in een Engelstalig land?
Schaal: ja, nee (4 of 0 punten).
2 Heb je familieleden of vrienden die in een Engelstalig land geboren zijn?
Schaal: ja, nee (4 of 0 punten).
3 Spreken je ouders, of een van je familieleden, thuis wel eens Engels met je?
Schaal: nee, nooit; ja, heel soms; ja, regelmatig; ja, vaak; ja, heel vaak (0-4
punten)
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4

5

6

7

8
9

10

11
12
13

Gaan jullie wel eens op vakantie naar een Engelstalig land? Schaal: nee, nooit;
ja, één keer; ja, al een paar keer; ja, al meer dan 3 keer; ja, al meer dan 5 keer
(0-4 punten).
Spreek je zelf wel eens Engels, thuis of op vakantie? Schaal: nee, nooit; nee,
bijna nooit; ja, soms thuis of op school; ja, meestal tijdens vakantie in het buitenland; ja, elke dag wel (0-4 punten).
Kijk je wel eens naar Engelstalige films op de televisie? Schaal: nee, nooit; ja,
een héél enkele keer; ja, ongeveer een keer per week; ja, een paar keer per
week; ja, elke dag (0-4 punten).
Luister je naar Engelstalige muziek? Schaal: nee, nooit; ja, een héél enkele
keer; ja, ongeveer een keer per week; ja, een paar keer per week; ja, elke dag
(0-4 punten).
Lees je ook songteksten van Engelstalige liedjes? Schaal: nee, nooit; ja, een enkele keer; ja, regelmatig; ja, een paar keer per week; ja, elke dag (0-4 punten).
Hoe belangrijk vind je het om de tekst van Engelse liedjes te begrijpen? Schaal:
niet belangrijk; soms wel belangrijk; vaak wel belangrijk; belangrijk; heel erg
belangrijk (0-4 punten).
Heb je op de basisschool al Engelse les gehad? Schaal: nee, nog niet; ja, vanaf
groep 8 één uur per week; ja, vanaf groep 8 meer dan 1 uur per week; ja, vanaf
groep 7 één uur per week; ja, vanaf groep 7 meer dan een uur per week. (0-4
punten).
Kon de juf of meester op de basisschool Engels spreken? Schaal: ik weet het
niet; niet zo goed; een beetje; ja, best wel; ja, heel goed. (0-4 punten).
Hadden jullie op de basisschool een schoolboek voor Engels? Schaal: ja (4
punten); nee (0 punten); we hadden geen Engels (0 punten).
Hoe belangrijk vind je het leren van Engels? Schaal: niet belangrijk; niet zo belangrijk; tamelijk belangrijk; belangrijk; heel erg belangrijk (0-4 punten).
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Woordomkering
De leerling hoort twee woorden en moet aangeven of het tweede woord het omgekeerde is van het eerste (goed) of niet (niet goed). De eerste zes opgaven zijn
oefenopgaven met feedback.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

TIP-PIT
GIL-LAG
STAL-LAT
PRIL-LIRP
STON-NATS
NEP-PENS
SOG-POS
SAF-FAS
TAF-PAT
GOF-FOL
TUL-FLUT

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

GAN-NAG
LUK-TUL
SEK-KOS
FEK-KREF
KRIF-FIK
FART-TRAF
SAN-NAS
TEK-KET
PLON-NOL
SLEK-KULS
KEP-PEK

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

TUG-GUF
LORK-KROL
LERT-TREL
RENS-SNERF
KLES-LEKS
KUNS-SNUK
FIRK-KRAF
PITS-STIF
NIL-LIN
FEG-GEF
KUG-GUK

34
35
36
37
38
39
40
41
42

NELK-KLEN
KREP-PREK
NURP-PRUN
GET-TEG
PROG-GORP
TIKS-SIKT
TREL-LERT
TIG-GITS
PLUF-FLUP

OrthografischeKeuzetestNederlands
© Muiswerk Educatief
Het eerste woord is het goede woord; het tweede en derde woord zijn fout gespeld
maar worden hetzelfde uitgesproken als het goede woord; voor het vierde en vijfde
woord geldt dat niet.
1 sturen - stuuren - stuurren - stunen - sturren
2 typisch - typies - tipisch - tybisch - typish
3 eiland - ijland - eilant - eilamd - eilangd
4 paleis - paaleis - palijs - palees - parleis
5 konijn - koonijn - konein - konijm - kornijn
6 knopen - knoopen - knooppen - knoben - knoupen
7 weekend - wiekend - weekent - weekemt - weeken
8 trottoir - trotwaar - trotoir - trottois - tottoir
9 charmant - sjarmant - charmand - charnamt - chamant
10 applaus - aplaus - applous - applans - appaus
11 bijstand - bijstant - beistand - bijstamd - bijtstand
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

aardbei - aartbei - aardbij - aardpei - aarbei
aannemen - aanemen - aanneemen - aanmenen - aannemmen
apparaat - appaaraat - apparraat - appataar - apparaart
voorraden - vooraden - voorraaden - voorraben - vorraden
enthousiast - entousiast - enthoesiast - enthousiats - enthousast
kandidaat - candidaat - kandidaad - kamdidaat - kandidat
gereedschap - gereetschap - gereedschab - gereepschap - gereedscap
handicap - handicab - hendicap - hamdicap - handicaap
manager - mannager - menager - manajer - manarger
enquête - enkête - enquete - enguête - enquêrte
verrassend - verassend - verrassent - verrarsend - verrassed
waarachtig - warachtig - waarrachtig - waarochtig - waaractig
champignon - champinjon - sjampignon - chanpimjon - champinon
privacy - praivacy - privecy - pricavy - pivacy
kunstzinnig - kunszinnig - kunstzinneg - kunstzimmig - kustzinnig
herinneren - herrinneren - herinnerren - herirrenen - herinderen
daarentegen - darentegen - daarenteegen - daarantegen - daarenteggen
politicus - politikus - polieticus - politicur - polliticus
veroveren - verroveren - verooveren - veroreven - veroverten
percentage - persentage - percentaasje - percemtage - percetage
respecteren - respekteren - respecteeren - respesteren - respeteren
helikopter - helicopter - heliekopter - helipokter - helikopte
hagedissen - haagedissen - haaggedissen - hadegissen - hagedirsen
aansprakelijk - aanspraakelij - aansprakelek - aanspragelijk - aanspakelijk
hoofdcommissaris - hooftcommissaris - hoofdcomissaris - hoofdcommirasis hoofcommissaris
actualiteit - aktualiteit - actualitijd - astualiteit - achtualiteit
taxichauffeur - taksichauffeur - taxichaufeur - taxichauffuur - taxichauffer
werelddelen - wereldelen - wereltdelen - wereldleden - wereddelen
hooggeplaatste - hogeplaatste - hoogeplaatste - hooggeplatste - hooggeplaaste
nervositeit - nervosieteit - nervositijd - nervotiseit - nerveusiteit
röntgenfoto - runtchenfoto - runtgenfoto - röngtenfoto - rontgenfoto
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OrthografischeKeuzetestEngels
© Muiswerk Educatief
Het eerste woord is het goede woord; het tweede en derde woord zijn fout gespeld
maar worden hetzelfde uitgesproken als het goede woord; voor het vierde en vijfde
woord geldt dat niet.
- learn - lern - lirn - laern - lear
- phone - fone - phoan - pohne - phohne
- watch - wotch - woch - wacht - wath
- right - rhite - wright - rigth - rigt
- late - leight - lait - lete - laete
- round - rowned - wround - roumd - roun
- choose - chewse - choos - chouse - coose
- talk - tork - tawk - talf - tealk
- great - grait - grate - graet - gret
- face - phase - phaise - fase - frace
- straight - streight - strate - striaght - straigh
- first - ferst - firsed - firts - firs
- always - allways - alweys - alvays - alway
- summer - sommer - summour - sumner - sumer
- colour - coller - collour - coluor - colourt
- village - villidge - vilage - villaje - willage
- goodbye - goodbye - goodby - goodbey - godbye
- really - realy - reely - raelly - relly
- because - becaws - becourse - becaure - becase
- sugar - shoogar - suger - sogar - suigar
- believe - beleave - beleve - beliewe - belierve
- minute - minit - minnute - munite - minurte
- listen - lissen - liston - litsen - lisen
- Thursday - Thersday - Thursdey - Tuhrsday - Tursday
- about - abbout - ebout - adout - arbout
- breakfast - breckfast - breakfest - breakfats - breakfas
- example - eccample - exampel - examble - exampe
- family - fammily - famely - fanily - famirly
- beautiful - beautifull - beautyful - beaufitul - beatriful
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-

seventeen - seventean - seventene - seventeem - seveteen
gentleman - gentelman - jentleman - gentlenam - genteman
yesterday - yesterdey - yestarday - yetserday - yesteday
hospital - hospitel - hospittal - hopsital - horspital
evening - eavening - eevening - eveming - evenin
animal - annimal - animel - aminal - arnimal
Wednesday - Wednesdey - Wensday - Wendesday - Wenesday
possible - possable - possibel - porsible - possibe
probably - probebly - probbably - porbably - probambly
continue - continnue - continew - contineu - contine
important - importent - inportant - impordant - impotant
together - togethar - togeather - togethen - togeter
Saturday - Saterday - Satarday - Satusday - Satursday

Visueleattentietest
13 L
1 B
14 D
2 P
15 M
3 F
16 F
4 T
17 S
5 L
18 T
6 D
19 P
7 M
20 R
8 S
21 BP
9 H
22 TL
10 R
23 DF
11 B
24 MH
12 K

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

RS
PD
SB
FT
HR
LM
HTF
BLD
PMS
FDH
MPT
RBM

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

DSR
TRL
SHB
LFP
FRDL
TPLS
LBRT
DMFH
SLHM
BDPR
RHSP
MTBF

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

PSTD
HFMB
BRTPS
PDBTF
THLRP
FTMSR
LBSMD
MFRDT
DSHFL
SLDHB
RMPLH
HPFBM
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Flitslezenpseudowoorden
© Muiswerk Educatief
1 glap - glab - galp - blap
2 ajok - ajoc - ojac - ajop
3 ekum - ecum - ukem - ekun
4 tuny - tuni - tynu - tumy
5 ripo - rypo - piro - ribo
6 woum - waum - wuom - woun
7 gruk - gruc - gurk - grup
8 agib - agip - abig - apib
9 ibac - ibak - abik - ipak
10 ozna - osna - onza - ozma
11 actek - aktek - ectak - actep
12 swust - zwust - swuts - swurt
13 gnery - gnerie - gerny - gnesy
14 sapet - saped - satep - sabet
15 negno - nechno - nengo - negmo

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

eblot - eeblot - ebolt - eplot
rigno - richno - ringo - rigmo
sajuc - sajuk - sujac - sajup
paumt - poumt - puamt - paunt
expeu - ekspeu - expue - exbeu
povagd - povagt - pavogd - powagd
cupolk - cupolc - cukolp - cubolk
dugick - dugik - diguck - dubick
odinef - odienef - onidef - odimef
dumrec - dumreck - demruc - dunrec
slerab - slerap - slareb - sterab
unsaia - unsaja - usnaia - umsaia
thykam - tykam - thakym - thykan
murwik - murwic - mirwuk - murvik
femdag - femdach - famdeg - fendag

Flitstypenpseudowoorden
© Muiswerk Educatief
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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frel
celo
igum
runy
maum
pirs
agsi
clek
ajao
ozua

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

bulot
kwoke
gorgi
puuds
skumt
gorox
urmic
ajosa
wepsa
eusdu

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

gemska
lunzos
kebbam
unsial
fluuft
glykum
dovasp
cobids
azerub
femobt
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