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4� Stillezen�
 

Theorie, resultaten, onderliggende factoren, subgroepen 
 
 
Geletterdheid is het resultaat van leren lezen en spellen en moet ontwikkeld wor-
den 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 ob-
serveren (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 geno-
men 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 hoofd-
stuk 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 heb-
ben 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 afzon-
derlijke 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 stil-
leestest. Er is bij deze taak dus sprake van twee cognitieve processen: woordher-
kenning en het toekennen van betekenis (Perfetti, 1985).  
 
Onderliggende�factoren�bij�stillezen�
Bij zowel hardop lezen als stillezen zijn in elk geval twee cognitieve gebieden be-
trokken: de fonologische en de orthografische competentie. Die bepalen voor een 
groot deel de efficiëntie (accuratesse en snelheid) van het leesproces. Breed on-
dersteund 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 orthogra-
fieën 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 op-
bouw 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. Vol-
gens Share (1995) wordt daarmee een zelfleermechanisme in gang gezet, dat 
lezers in staat stelt ook onbekende woorden vlot te verklanken. Door deze leeser-
varing 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 achtergrond-
factoren 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 afzon-
derlijke rol is weggelegd bij het technisch lezen (o.a. Vellutino, Fletcher, 
Snowling & Scanlon, 2004; Badian 2005). Het beantwoorden van deze vraag le-
vert 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 ortho-
grafische 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 orthogra-
fische 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 hoofd-
stuk 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 af-
zonderlijke woorden.  
 
Stillezen�versus�hardop�lezen�
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 stil-
lezen 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 ge-
bruik 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 ho-
ren valt. Fonologische informatie wordt tijdelijk opgeslagen en via een proces van 
herhaling omgezet in de fonologische representatie. Deze beschrijving komt over-
een met het onderdeel van het werkgeheugen dat wordt aangeduid met de term 
‘articulatielus’ (Baddeley, 1986). Er zijn verschillende methoden om dit onder-
deel 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 me-
thode 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 toe-
gang krijgen tot de betekenis bij stillezen ook fonologische verwerking plaats-
vindt.  
 
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 ge-
beurt 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. Boven-
dien 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, sub-
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mitted). Het is ook denkbaar dat een lezer bij stillezen de betekenis van een moei-
lijk 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 ligt32. 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 activi-
teit 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 stil-
lezen 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, ver-
onderstellen 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 or-
thografische 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 on-
der 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 databa-
se (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 frequentie-
effect. 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 ge-
volgen kan hebben voor het effect van fonologische en orthografische 
competentie op de leesactiviteit. Daarnaast speelt bij stillezen de context een be-
langrijke rol. 
 
Lezen�met�en�zonder�context�
Bij de Een-Minuut-Test moeten bestaande woorden gelezen worden die inhoude-
lijk 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 voor-
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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 En-
gels. 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 dys-
lexie (Gerssons-Wolfenberger & Ruijssenaars, 1997; Lyon, Shaywitz & 
Shaywitz, 2003; Van der Leij et al., 2004). Bij het stillezen van woorden in zin-
nen 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 beteke-
nis ervan terecht kunt komen, dan is dat voldoende. Er is ook een maat: ongeveer 
85% van de contentwoorden van een tekst (werkwoorden, zelfstandige en bij-
voeglijke 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).  
 
Verschillende�processen�
Losse woorden worden op een andere manier verwerkt dan woorden in zinnen. 
Bij het lezen van afzonderlijke woorden wordt de uitspraak van een woord afge-
leid 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 ge-
beurt 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 woor-
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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 ontcij-
feren 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 ken-
nis 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 se-
mantiek), 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 bete-
kenissen van de afzonderlijke woorden een plaats krijgen (Rayner & Pollatsek, 
1989). Voor het lezen van woorden in context is dus semantische, maar ook syn-
tactische 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 onder-
zoek 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 ortho-
grafisch sterkeren (1) mogelijk meer informatie opnemen uit de parafoveale 
gebieden33; (2) wellicht beter zijn in complexe, minder geautomatiseerde verwer-

 
33   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 du-
ren. 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 spron-
gen, '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 ont-
wikkeld zijn (ook Frith, 1985). 
 
We hebben in het voorgaande gezien dat fonologische en orthografische compe-
tentie 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. 
 
Andere�factoren�
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 aan-
nemelijk 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 ef-
fect 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 titelher-
kenningstest 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 na-
tuurlijk 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 leeftijdge-
noten 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,�operationalisering�en�hypotheses�
 
1 Wat is aan het begin van de brugklas het beheersingsniveau van stillezen, 

gemiddeld en uitgesplitst naar opleidingsniveau, geslacht en taalachter-
grond? 

2 Wat is het effect van woordlengte en zinslengte op de stilleessnelheid? 
3 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? 

4 Wat is de samenhang tussen zwak technisch lezen en zwak stillezen? 
5 Maakt de orthografische kennis van zwakke lezers verschil voor de stillees-

snelheid? 
 
Voor het meten van de stilleessnelheid is een interactieve computertest ontwor-
pen. 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 test-
personen 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 opgelei-
den nooit verder komen dan 150 wpm (Perfetti, 1985). Bij het tellen van woorden 
per minuut wordt echter geen rekening gehouden met woordlengte. We zijn daar-
om 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, 17-
09-2007), 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 zin-
nen 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 fotogra-
feren (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. 
 
Andere�metingen�
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 wer-
den 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 le-
zen 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-kwadraat-
analyse). Tot slot zijn de prestaties van zwakke lezers met weinig orthografische 
kennis vergeleken met die van zwakke lezers met redelijke tot goede orthografi-
sche 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 in-
formatie. 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 oogbe-
wegingsonderzoek 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 af-
loop dan ook meer woorden verwerkt die meetellen voor de leessnelheid. Boven-
dien 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 stil-
lezen 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 volle-
dig 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 vormken-
merken 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 repre-
sentaties van woorden in het langetermijngeheugen, verwachten we dat zwakke 
lezers die bij de Een-Minuut-Test (EMT) onder de norm scoren in de meeste ge-
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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. An-
dersom 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� Resultaten�van�stillezen�
 
De resultaten van de stilleestest zinnen laten zien dat brugklasleerlingen (popula-
tie stilleesonderzoek: N = 679) gemiddeld 186 woorden per minuut lezen, met een 
standaarddeviatie van 49, een minimum van 49 en een maximum van 349. Ge-
middeld 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. Brugklasleer-
lingen lezen gemiddeld 19 tekens per seconde (SD 5, minimum 5, maximum 
34)34.  
 
Per opleidingsniveau zien we globaal een oplopende lijn, overeenkomstig de pres-
taties 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 leer-
lingen 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 opeenvol-
gende opleidingsniveaus verschillen bij het stillezen alleen vmbo-kbl van vmbo-
tl, vmbo-tl van havo en vwo van gymnasium36. 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, Co-
hen’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.  



Stillezen 
 

113 

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 au-
tochtone 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� Kwalitatieve�verschillen�bij�stillezen�
 
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 woorden39 (zie ook p. 326).  
 

                                                           
37  df 677, t -4,703, p <.01, Cohen’s d 0,4 
38  df 677, t 3,163, p <.01, Cohen’s d 0,4 
39  Betrouwbaarheid A-zinnen Cronbach’s Alpha .80; B-zinnen Cronbach’s Alpha .87; C-

zinnen Cronbach’s Alpha .89. Correlatie tussen A- en B .80; tussen A- en C .78; tussen B- 
en 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 ef-
fect 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 samengeno-
men en vergeleken met leerlingen in de drie hoogste opleidingsniveaus (havo t/m 
gymnasium) dan zien we dat ze bij alle drie de subtesten langzamer lezen40. 

                                                           
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. 



Stillezen 
 

115 

Tabel 12  Resultaten Stillezen per subtest 
Resultaten (tekens per seconde) bij het stillezen van zinnen, uitgesplitst naar opleidingsniveau 
en naar subtest. 

Opleidingsniveau n A B C 

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) 

 
 
4.4� Onderliggende�factoren�bij�stillezen�
 
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 resul-
taten 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, om-
dat we hetzelfde model gebruiken als voor EMT en leenwoorden, ook ‘ervaring 
met Engels’. Stap 3 bestaat uit de resultaten van twee aspecten van de fonologi-
sche 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 orthografi-
sche competentie. De cellen van significante parameters zijn gearceerd. 

   Stillezen tekens per sec EMT ruwe score 

Stap Blok Test R2ch β t R2ch β t 

vmbo-kbl ,064 1,775 ,015 ,518 

vmbo-tl ,090 2,214* -,051 -1,541 

havo ,137 3,102** -,001 -,025 

vwo ,124 3,075** -,048 -1,462 

1 Intercept/ 

opleidingsniveau 

gym 

26% 

,205 4,429** 

13% 

,023 ,606 

Leeservaring ,189 5,633** ,095 3,487** 

Ervaring met Engels ,018 ,625 -,009 -,379 

2 Ervaringsfactoren 

Woordkennis Ned/Eng 

10% 

,133 4,098** 

7% 

,043 1,618 

Woordomkering  -,077 -2,730** -,006 -,257 3 Fonologische 

competentie Fonologisch decoderen 

12% 

,195 4,433* 

42% 

,454 12,645** 

4 Benoemsnelheid RAN-cijfers 0%  -,081 -2,501* 5% -,285 -10,823** 

Visuele attentie  -,031 -,945 -,059   -2,173** 

Flitskeuze pseudowrd ,014 ,334 -,021 -,620 

Orth. Keuzetest Ned/Eng ,217 4,885** ,225 6,160** 

5 Orthografische  

competentie 

Reactiesnelheid OKN 

7% 

 -,266  -9,343** 

3% 

-,163  -6,949** 

   55%   70%   

6 Syntactische  

competentie 
Zinnen beoordelen 1% ,136 2,576* -- ,060 1,395 

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

 
 
Van de resultaten van de stilleestest verklaart bij de totale groep het opleidingsni-
veau 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 aanvullen-
de 7%. 
 
In tegenstelling tot de EMT dragen bij stillezen de meeste afzonderlijke indica-
torvariabelen van opleidingsniveau wel significant bij aan de resultaten. 
Voorspeld was dat leeservaring meer effect zou hebben op stillezen en dat is in-
derdaad 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 fo-
nologische 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 varian-
tie bij stillezen. De voorspelde grotere bijdrage van orthografische competentie 
aan stillezen is inderdaad aanwezig, maar zit voornamelijk in orthografische ken-
nis en de snelheid waarmee die kennis kan worden opgezocht in het 
langetermijngeheugen. In Figuur 11 zijn de resultaten van de vijfde stap (het vol-
tooide regressiemodel) grafisch in beeld gebracht als ‘voorspellers’ van de 
onderzochte variabelen. 
 
Onderdeel 6 behoeft nog toelichting. De testbatterij van het Brugklasproject be-
vatte 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 be-
ginmeting echter helemaal achteraan geprogrammeerd en bij analyse van de 
resultaten was aan de werktijden te zien dat een groot aantal leerlingen hem afge-
raffeld 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 ande-
re 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 indica-
tie 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 afzonder-
lijke woorden. Kennelijk zijn er bij stillezen nog andere - onbekende - 
componenten die de resultaten bepalen. Dat is ook wat Katzir et al. (2006) op-
merken. Omdat de stilleestest in tegenstelling tot de EMT ook een weliswaar 
beperkt begripsaspect heeft, zijn we ook nagegaan of de resultaten van de tekst-
begriptest 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 ver-
klaart het model een iets groter deel van de variantie (58%) en wordt 
vanzelfsprekend door deze test een groter deel van de door orthografische compe-
tentie 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� Het�stillezen�van�zwakke�EMT-lezers�
 
De correlatie tussen het hardop lezen van losse woorden en het stillezen van zin-
nen 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 stille-
zen, 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 ver-
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schillen. De Chi-kwadraat-test meet wel een relatie tussen het al dan niet zwak 
zijn bij EMT en Stilleestest41. 
 

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  Pearson Chi-kwadraat (tweezijdig, exact) = 126,321, df = 1, p <01 
42  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 sub-
groepen afwijken van wat je theoretisch zou verwachten op basis van 
afbreekscores en correlatie tussen de variabelen43. 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. 
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Dat zwakke EMT-lezers over het algemeen aanzienlijk slechter presteren bij stil-
lezen 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 effect-
groottes (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 
zwak 
(n=82) 

EMT  
niet zwak 
(n=597) 

verschil 

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 

 
 
Het�stillezen�van�subgroepen�zwakke�EMT-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 cru-
ciaal (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 zin-
nen 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 
zwak 
(n=46) 

ORT  
niet zwak 
(n=39) 

verschil 

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� Samenvatting�en�conclusies�
 
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 woorden44. 
 
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 se-
conde, 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 secon-
de 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 overeen-
stemming 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 hard-
op lezen van losse woorden niet onderdoen voor autochtone leerlingen, zijn ze bij 

                                                           
44  We hebben in dit hoofdstuk deze verschillende activiteiten vergeleken door hetzelfde re-

gressiemodel 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) be-
gripsfactor 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 leeser-
varing (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 dui-
delijk 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 ge-
lezen (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 zin-
nen 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.  
 
Onderliggende�factoren�
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 inventari-
satie 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 re-
gressiemodel 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 opleidingsni-
veau 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 cogni-
tieve gebieden bij stillezen betrokken die voor een groot deel de efficiëntie van 
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het leesproces bepalen: de fonologische en de orthografische competentie. Op ba-
sis van de theorie kan verklaard worden dat fonologisch decoderen minder 
belangrijk is voor stillezen dan voor het hardop lezen bij de EMT en de regressie-
analyses 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 preste-
ren wanneer woorden uitgesproken moeten worden. RAN-cijfers voorspelt zelfs 
na het fonologisch decoderen van pseudowoorden helemaal geen additionele va-
riantie 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 fono-
logische 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 woor-
den. 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.  
 
Niet�verklaarde�variantie�
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 stilleesonder-
zoek 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 stil-
leestest 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 le-
zen syntactische vaardigheden meespelen. Wanneer als zesde stap in de regressie 
de zinsbouwtest wordt opgenomen, dan verklaart deze test een beperkte hoeveel-
heid 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 on-
derwerp 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 ge-
wenst naar het gegeven dat orthografisch sterkeren meer informatie opnemen uit 
de parafoveale gebieden en beter zijn in complexe, minder geautomatiseerde ver-
werkingstaken, 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. 
 
Subgroepen�zwakke�lezers�
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 ver-
schil: 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 vergelijk-
baar 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 aan-
getroffen (Van der Leij & Morfidi, 2006; Bekebrede et al., 2007). 
 
Belang�voor�de�praktijk�
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 pro-
blemen 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 be-
schreven wordt, kan bovendien voorspeld worden dat eventuele fonologische 
problemen minder invloed hebben op stillezen. Ook bij leerlingen met reeds ge-
signaleerde hardop-leesproblemen zou uitgezocht moeten worden in hoeverre 
deze problemen ook het stillezen beperken. Blijkt dat niet het geval dan kan kost-
bare remediëring wellicht achterwege blijven. En wat dat remediëren betreft: in 
plaats van zwakke lezers hardop te laten lezen, zou het wel eens heel wat motiv-
erender 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 belang-
rijk zijn. Bovendien werk je dan aan een vaardigheid waar het in het onderwijs en 
in de maatschappij echt om gaat.   


