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 І 

 
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 vijf-
tien 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 deelne-
mers 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. Deelne-
mers 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 be-
roepsonderwijs 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 le-
ren. Door in de praktijk van het onderwijs bezig te zijn met leerproblemen hebben 
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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 succeskan-
sen 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 les- 
en testpraktijk echt verdiepen in problemen die zich kunnen voordoen bij de schrifte-
lijke 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 eigen-
lijk 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 opleidin-
gen 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 onder-
wijs 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 la-
ter 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 cog-
nitieve 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.  
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‘Leesprofessor’ en promotor Aryan van der Leij heeft mij de kans gegeven dit onder-
zoek 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 com-
putersoftware ontwikkelden, keer op keer bijstelden, talloze problemen oplosten en 
mij met raad en daad bijstonden, waren onovertroffen. En er zijn meer bijdragen ge-
weest. Op de deelnemende scholen zijn wij altijd gastvrij ontvangen en we kregen er 
veel medewerking. De directies en remedial teachers van Fons Vitae Lyceum Amster-
dam, 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 computertes-
ten: 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 be-
danken 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 fa-
milieleden 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 ge-
sproken hebben over de inhoud. In dat verband wil ik noemen Eva Marinus die zich 
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over het spellinghoofdstuk boog, maar vooral Theo Schijf en Judith Bekebrede die al-
le 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 
 


