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3� Technisch�lezen�

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 verschil-
lende 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 belangrij-
ke 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 woor-
den 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 be-
gin’ 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 langeter-
mijngeheugen, 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 rapporteer-
de 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 tech-
nisch lezen die niet uitsteekt boven die van groep 6 van de basisschool.  

Onderliggende�factoren�voor�technisch�lezen�
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 vermo-
gen om fonologische informatie beschikbaar te houden in het verbale kortetermijn-
geheugen, 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 jonge-
ren 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 verwer-
king komt ook de opbouw van orthografische kennis in het langetermijngeheugen in 
gevaar. Er worden minder woorden opgenomen en de kwaliteit van de opslag is min-
der goed.  

Er is veel debat over de vraag of bij het lezen naast fonologische capaciteiten moge-
lijk een afzonderlijke rol is weggelegd voor orthografische competentie. Hieronder 
verstaan we orthografische kennis (van hele woorden, woorddelen en lettercombina-
ties), de snelle toegang tot die kennis, en het gebruik kunnen maken van het 
kortetermijngeheugen voor orthografische vormen (zie hoofdstuk 1). Het beantwoor-
den van deze vraag levert problemen op omdat orthografische vaardigheden niet 
losgemaakt kunnen worden van de fonologische verwerking en omdat veel orthogra-
fische 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 compe-
tentie 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 ver-
schillende profielen kunnen worden aangetroffen bij zwakke lezers. Van der Leij & 
Morfidi (2006) en Bekebrede et al. (2007) vonden aanwijzingen voor deze theorie. 

Verschillen�tussen�talen�
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 taal-
kundige 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 cor-
respondenties tussen fonemen en grafemen. Bovendien komen in beide talen 
voorspelbare en niet-voorspelbare correspondenties voor tussen fonemen en grafe-
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men. In beide talen geldt eveneens een morfologisch principe, dat bepaalt dat woord-
delen met dezelfde betekenis in verschillende constructies hetzelfde worden geschre-
ven. Hoewel over deze overeenkomsten geen verschil van mening bestaat, levert 
crosslinguïstisch onderzoek naar taalverwerking in verschillende talen veel proble-
men op. Volgens Share (submitted) heeft geen enkele studie alle relevante item- en 
subjectvariabelen afdoende kunnen controleren. Desondanks laat een grote hoeveel-
heid 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 regelma-
tige profiel van de orthografie verstoren. Verbindingen tussen grafemen en fonemen 
zijn voor Nederlandse erfwoorden meestal duidelijk en overzichtelijk, maar de leen-
woorden zorgen voor complexiteit. Bijvoorbeeld de letter <a> kan (soms samen met 
een andere letter) aan het begin van een woord op verschillende manieren worden uit-
gesproken, 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/  → all-in 
/ə/ → approach 
/o:/  → aubade 

In het verleden waren het vooral Latijnse, Griekse en Franse leenwoorden die de Ne-
derlandse 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 on-
duidelijkheid 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 verschil-
lende 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 En-
gelse leenwoorden het meest recent binnenkwamen in het Nederlands, zijn ze nog het 
minst aangepast aan de gasttaal en zijn meestal de Engelse foneem-grafeem-koppe-
lingen 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 woor-
den, 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 Ne-
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derlandse. Als we het dus over ‘leenwoorden’ hebben dan bedoelen we Engelse leen-
woorden met dat kenmerk. Hoewel ze minder frequent voorkomen in de Celex-data-
base (Burnage, 1990), zijn woorden als ‘team’, ‘joggen’, ‘diskdrive’ en ‘playback-
show’ 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 waar-
schijnlijk 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 te-
rugvallen 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> ech-
ter 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 Neder-
lands 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 leen-
woorden 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 hoogfre-
quente 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 vol-
doende 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� Onderzoeksvragen,�operationalisering�en�hypotheses�

1 Wat is aan het begin van de brugklas het beheersingsniveau van het technisch le-
zen van Nederlandse erfwoorden en Engelse leenwoorden, gemiddeld en 
uitgesplitst naar opleidingsniveau, geslacht en taalachtergrond? 

2 In welke mate wordt het technisch lezen van Nederlandse erfwoorden en Engel-
se leenwoorden voorspeld door opleidingsniveau (vo-type), ervaringsfactoren en 
cognitieve factoren? 

3 Fonologisch decoderen wordt gezien als de basis van het lezen. In hoeverre 
wordt deze vaardigheid voorspeld door achtergrondfactoren en cognitieve facto-
ren? 

4 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 woor-
den 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 brugklas-
populatie 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 bekend21 en ook van persoon tot persoon ver-

                                                            
21  Voor het lezen van ondertitels moet men gemiddeld 13 tekens per seconde kunnen lezen. Omge-

rekend 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 wor-
den’, maar als ‘datgene wat normaal is’ (Brus & Voeten, 1973). Naast de EMT is de 
Leenwoordentest afgenomen, een lijst met Engelse leenwoorden die voor het onder-
zoek 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 uit-
spraak iets is aangepast aan het Nederlands, bijvoorbeeld <jam> = /sjεm/ en <jack> = 
/jεk/.

Andere�metingen�
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 woor-
denschat 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 ge-
meten 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 fonolo-
gisch bewustzijn en het fonologisch geheugen meet. Benoemsnelheid is onderzocht 
met de test RAN cijfers (Denckla & Rudel, 1974). Het snel beschikbaar kunnen heb-
ben en houden van betekenis en uitspraak van symbolen voorspelt de prestaties bij 
                                                            
22  De aantallen syllaben lopen parallel en er is een opbouw van frequent naar minder frequent. De   

leenwoorden zijn echter gemiddeld wel veel minder frequent dan de regelmatige woorden van 
de EMT. 
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technisch lezen. De orthografische competentie is gemeten met (1) Flitskeuze pseu-
dowoorden, (2) de Visuele Attentie Test, (3) de Orthografische Keuzetesten 
Nederlands en Engels (OKN en OKE) en (4) de reactiesnelheid bij de OKN. De or-
thografische 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 hoe-
verre deze resultaten afhankelijk zijn van de klassen waar leerlingen in zaten is een 
multilevel-analyse uitgevoerd. Daarna is een stapsgewijze hiërarchische lineaire re-
gressieanalyse gerealiseerd, waarmee is onderzocht welke achtergrondfactoren en 
cognitieve factoren van invloed zijn op het technisch lezen van regelmatige Neder-
landse woorden en Engelse leenwoorden. Bij de sterkste predictor van beide testen 
(fonologisch decoderen, zoals gemeten met De Klepel) is vervolgens op dezelfde ma-
nier gekeken welke factoren de resultaten voorspellen, waardoor een gelaagdheid in 
voorspellende factoren kon worden beschreven. Per vaardigheid is vervolgens vastge-
steld 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 over-
eenkomstige 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 afbreek-
scores 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 tech-
nisch lezen centraal staat, maar één officiële norm heeft voor de hele brugklas-
populatie 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 gangba-
re 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 be-
kendheid 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 al-
lochtone 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 ba-
sis 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 & Snow-
ling, 2004; Share, submitted). We verwachten bovendien een kleine, afzonderlijke 
invloed van de orthografische competentie op het lezen van gewone woorden en ge-
zien 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). Ge-
zien 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 En-
gelse 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 competen-
tie, in hoge mate bepaald wordt door twee andere factoren: benoemsnelheid en 
orthografische competentie. 
Wat de samenhang tussen de subgroepen zwakke EMT-lezers en zwakke leenwoor-
denlezers 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, waar-
door ze daar niet bij de zwakke groep horen.  

3.2� Resultaten�van�technisch�lezen�

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 leer-
lingen 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 gemid-
deld 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 (In-
spectie 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 brugklaspro-
ject 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 standaard-
deviatie, 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 woor-
den 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 ech-
ter 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 (vo-
typen) 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 oplei-
dingsniveau 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 df 687, t -2,497, p = .013, Cohen’s d 0,2 
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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 opleidings-
niveaus 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� Onderliggende�factoren�bij�technisch�lezen�

Om na te gaan in hoeverre de resultaten ook afhankelijk zijn van de klassen waar leer-
lingen 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 gecon-
troleerd 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 multilevel-
probleem. Hieronder is daarom slechts het resultaat van een stapsgewijze hiërarchi-
sche 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 opge-
nomen 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 oplei-
dingsniveaus. 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 benoem-
snelheid (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 competen-
tie meten: (1) de Visuele Attentie Test, (2) Flitskeuze Pseudowoorden, (3) de 
opgetelde resultaten van de Orthografische Keuzetest Nederlands en de Orthografi-
sche 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. Opval-
lend 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  Woordkennis Nederlands en Woordkennis Engels zijn twee afzonderlijke testen, maar de resul-

taten hebben we bij elkaar opgeteld omdat niet alleen Woordkennis Nederlands, maar ook 
Woordkennis Engels iets zegt over de algemene ontwikkeling van een leerling. 
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het totale model weergegeven, zoals uitgevoerd op de resultaten van EMT en Leen-
woordentest. 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 opeen-
volgende 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 Ne-
derlandse 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 zo-
veel 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 orthogra-
fische 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 Leenwoordentest 

Stap Blok Test R2ch β t R2ch β t 

vmbo-kbl .015 .518 .016 .538 

vmbo-tl -.051 -1.541 -.018 -.517 

havo -.001 -.025 -.049 -1.332 

vwo -.048 -1.462 -.049 -1.443 

1 Intercept26/

opleidings-niveau 

gym 

13% 

.023 .606 

17% 

-.039 -1.001 

Leeservaring .095 3.487** .077 2.706** 

Ervaring met Engels -.009 -.379 .096 3.994** 

2 Ervaringsvariabelen 

Woordkennis Ned/Eng 

7% 

.043 1.618 

16% 

.259 9.446** 

Woordomkering -.006 -.257 -.040 -1.648 3 Fonologische  

competentie Fonologisch decoderen 

42% 

.454 12.645** 

28% 

.320 8.597** 

4 Benoemsnelheid RAN-cijfers 5% -.285 -10.82** 2% -.176 -6.439** 

Visuele attentie -.059 -2.173** -.052 -1.841** 

Flitskeuze pseudowrd -.021 -.620 .012 .337 

Orth. Keuzetest Ned/Eng .225 6.160** .320 8.463** 

5 Orthografische  

competentie 

Reactiesnelheid OKN 

3% 

-.163 -6.949** 

6% 

-.185 -7.637** 

   70%   69%   

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

De resultaten van de vijfde stap (het voltooide regressiemodel) zijn in Figuur 9 gra-
fisch 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. 

                                                            
26  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 re-
gelmatige Nederlandse woorden en Engelse leenwoorden. 
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3.4� Onderliggende�factoren�bij�fonologisch�decoderen�

De belangrijkste factor voor het technisch lezen van zowel gewone woorden als 
leenwoorden is het fonologisch decoderen: het lezen van pseudowoorden zoals geme-
ten 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 afhan-
kelijk 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 afhankelij-
ke variabele en werd dit onderdeel weggelaten uit het blok van de fonologische 
competentie. Het totale model voorspelt 65% van de variantie27. Alle R2-change-
factoren zijn significant. 

Tabel 7 laat zien dat net als bij EMT en Leenwoordentest de afzonderlijke oplei-
dingsniveaus niet significant bijdragen aan de variantie in de resultaten van De 
Klepel, maar het totale blok wel. Leeservaring heeft - net als bij beide andere leestes-
ten - 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 opleidingsni-
veau geen effect meer van woordkennis. Het grootste effect komt nu van 
benoemsnelheid, zoals gemeten met de test RAN-cijfers. Bij EMT en leenwoorden-
test 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  Voor deze regressieanalyse zijn drie uitbijters weggelaten vanwege verstoring van de normali-

teit. 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 oplei-
dingsniveau, ervaringsvariabelen, benoemsnelheid, fonologisch bewustzijn en orthogra-fische 
competentie. De cellen van significante parameters zijn gearceerd.�

Stap Blok Test R2ch β t 

vmbo-kbl -.014 -.449 

vmbo-tl -.041 -1.169 

havo -.058 -1.515 

vwo -.069 -1.968 

1 Intercept/opleidingsniveau 

gym 

12% 

-.062 -1.554 

Leeservaring .154 5.350** 

Ervaring met Engels -.088 -3.570** 

2 Ervaringsvariabelen 

Woordkennis Ned/Eng 

6% 

.002 .077 

3 Fonologisch bewustzijn Woordomkering 3% .076 3.073** 

4 Benoemsnelheid RAN-cijfers 24% -.335 -13.311** 

Visuele attentie .104 3.608** 

Flitskeuze pseudowrd .229 6.620** 

Orth. Keuzetest Ned/Eng .316 8.474** 

5 Orthografische competentie 

Reactiesnelheid OKN 

20% 

-.157 -6.441** 

   65%   

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

�

3.5� Subgroepen�zwakke�lezers�

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 leerlin-
gen 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 En-
gelse 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. 

0 30 60 90 120 150

Leenwoorden - ruwe score

40

60

80

100

120

E
M

T
 -

 r
uw

e 
sc

or
e

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 frequen-
ties van de subgroepen niet afwijken van wat je theoretisch zou verwachten op basis 
van afbreekscores en correlatie tussen de variabelen29.

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

niet 
zwak 

zwak 

ni
et

 
zw

ak
 

549 
(80%) 

27 
(4%) 

L
ee

nw
oo

rd
en

 

zw
ak

 

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 leenwoor-
den 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 leen-
woorden slecht leest meer orthografische kennis van het Engels, meer ervaring met 
Engels, meer woordkennis Nederlands, maar vooral meer woordkennis Engels30. En 
in vergelijking met de dubbelzwakke groep heeft deze kleinste subgroep meer woord-
kennis Nederlands en Engels, meer ervaring met Engels en vooral meer orthografi-
sche kennis van het Engels31.

                                                            
30  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. Ortho-
grafische 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.  

31  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. Er-
varing 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� Samenvatting�en�conclusies�

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 transpa-
rante 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 ge-
middelde 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 cij-
fers. 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 ge-
lijkmatig 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 ver-
schillen is er een significant groepseffect van opleidingsniveau op de technische 
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leesvaardigheid bij beide testen. Leerlingen in vmbo-bbl (het laagste niveau) lezen in 
een minuut gemiddeld 15 Nederlandse woorden en 21 leenwoorden minder dan leer-
lingen 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 gege-
ven 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 over-
wegen ook verschillende normen voor de test te ontwikkelen, zodat duidelijker kan 
worden welke leerlingen zo zwak lezen dat het volgen van een opleiding problema-
tisch 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 ove-
rigens 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 Wim-
mer (1993) en De Jong & Van der Leij (2003), die gevonden hebben dat in transpa-
rante 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 woor-
den is dat receptieve woordkennis voor het lezen van de Engelse leenwoorden een 
significante voorspeller is, maar voor het lezen van inheemse woorden niet. De se-
mantische route waar in theoretische leesmodellen sprake van is, wordt bij de 
grotendeels eenvoudige en regelmatige inheemse woorden kennelijk niet meer ge-
bruikt in de brugklasleeftijd, maar bij de Engelse leenwoorden wel. Dat wijst moge-
lijk 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 fonolo-
gisch 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 fono-
logische 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 groten-
deels 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 regres-
sieanalyses 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 or-
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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 woor-
den. 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 de-
ze 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 daar-
om 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 te-
genkomt, bijvoorbeeld ‘team’, dan kunnen in het langetermijngeheugen alle 
buurwoorden worden geactiveerd (tram, teem, term, teak) en kan - wellicht met be-
middeling 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 fijnma-
zige 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 on-
derzoek 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.  




