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V

Introductie�Brugklasonderzoek�

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 daar-
binnen 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 uiteenlo-
pende factoren. Dezelfde prestatie kan verschillende oorzaken hebben, en één oorzaak 
kan in combinatie met andere factoren tot verschillende prestaties leiden (Van der Le-
ij, 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 gedragswe-
tenschappen, waar men gewend te kijken is naar achtergrondfactoren en onderlig-
gende cognitieve factoren die van invloed zijn op het gedrag. Aanleiding voor het 
onderzoek was de ervaring dat in de onderwijspraktijk vaak verschillende taalprofie-
len 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 le-
zen 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 Neder-
lands, dan zien we dat leerlingen met leesproblemen in het Nederlands, meestal ook 
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problemen hebben met het leren van Engels, maar ook dat geldt weer niet altijd. Zo-
wel ouders als leraren weten vaak niet hoe ze deze ‘taalprofielen’ moeten duiden.  

De verklaringen die in de literatuur gegeven worden voor verschillende sterkte-
zwakte-profielen in de taalvaardigheid van leerlingen zijn in verband te brengen met 
de taalprestaties van leerlingen in de brugklas. Daarvoor is gekeken naar achtergrond-
factoren 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 leer-
ling 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 vervol-
gens 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 pseudowoor-
den en het snel kunnen benoemen van symbolen (Rapid Naming) en op de tweede 
plaats de orthografische competentie, bestaande uit kennis van opgeslagen woord-
beelden, de toegang tot die woordbeelden en het korte termijngeheugen voor 
orthografische informatie. 

We hebben bij het Brugklasonderzoek dus niet alleen verschillende taalprestaties wil-
len 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 tech-

nisch lezen, stillezen, begrijpend lezen en spelling Nederlands, en technisch lezen 
en spelling Engels; 

2. onderzoeken in welke mate de Nederlandse en Engelse taalvaardigheden voor-
speld 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 En-
gels; de onderliggende cognitieve competenties (kennis en vaardigheden) op het 
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gebied van fonologische en orthografische verwerking, en achtergrondinformatie be-
staande 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 regelma-
tige 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 le-
zen. 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 taal-

vaardigheden. 
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) an-
derzijds. 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 controle-
groep 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 vaardig-
heden 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 hoofd-
stukken ondergebracht: technisch lezen van inheemse Nederlandse woorden en 
Engelse leenwoorden in hoofdstuk 3, stillezen in hoofdstuk 4, tekstbegrip in hoofd-
stuk 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 nage-
streefde doelen, een evaluatie van werkwijze en instrumenten en een vooruitblik naar 
mogelijk vervolgonderzoek. In dit hoofdstuk wordt bovendien het laatste onderzoeks-
doel 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. 


