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5� Begrijpend�lezen�

Theorie, resultaten, onderliggende factoren, subgroepen 

Leesvaardigheid is enerzijds het snel en foutloos kunnen ontcijferen van woorden en 
anderzijds het kunnen begrijpen van de betekenis en de bedoeling van woorden, zin-
nen en teksten. In de praktijk van het voortgezet onderwijs zien we leerlingen die nog 
moeite hebben met technisch lezen, maar veel vaker leerlingen die problemen hebben 
met tekstbegrip. Om na te gaan hoe het staat met het begrijpend lezen van leerlingen 
in de brugklas, is in het Brugklasproject ook een tekstbegriptest afgenomen. In dit 
hoofdstuk beschrijven we in het eerste gedeelte wat begrijpend lezen is, welke kennis 
en vaardigheden ervoor nodig zijn, welke processen er deel van uitmaken, en welke 
cognitieve profielen in de brugklas voorkomen bij leerlingen die zwak zijn in begrij-
pend lezen. Vervolgens worden de resultaten van de afgenomen test beschreven, 
wordt gekeken welke factoren deze resultaten voorspellen en welke subgroepen 
zwakke lezers we kunnen onderscheiden. 

Wat�is�begrijpend�lezen?�
Het doel van lezen - op school en in de maatschappij - is het begrijpen van teksten. 
We spreken in dit verband van ‘begrijpen’ als de lezer niet alleen details uit de tekst 
kan halen, maar ook gegevens met elkaar in verband kan brengen, onderwerp en 
hoofdgedachte kan herkennen en de bedoeling die de schrijver met de tekst heeft. Be-
grijpend lezen is een vaardigheid die nodig is om maatschappelijk goed te kunnen 
functioneren. Er is daarbij globaal sprake van twee belangrijke processen: het herken-
nen van de betekenis van afzonderlijke woorden, en processen die deze losse woorden 
verwerken tot boodschappen (Perfetti, Landi & Oakhill, 2005). Begrijpend lezen is 
een constructief proces. Alle tekstbegripmodellen erkennen de noodzaak dat lezers 
tijdens het lezen conclusies trekken om een samenhang aan te brengen in wat ze lezen 
en dat ze een mentale representatie van de tekst opbouwen. Veel van de details die le-
zers onder ogen krijgen, vergeten ze weer snel, maar als het goed is onthouden ze wel 
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de grote lijn. Het proces van begrijpend lezen vereist integratie van een groot aantal 
informatiebronnen, van kennis van woordbetekenissen tot kennis van de wereld (Na-
tion, 2005). 

Ter illustratie nemen we als uitgangspunt een zin uit de Stilleestest (zie hoofdstuk 4): 
de dag na zondag is het maandag. Deze zin bevat een propositie (mededeling, uit-
spraak) die beschouwd kan worden als een kleine tekst. De lezer moet allereerst de 
woorden van de zin herkennen, waarbij in dit geval vooral de inhoudswoorden van 
belang zijn: de woorden ‘dag’ en ‘na’ en ‘zondag’ en ‘maandag’ moeten geassocieerd 
worden met bekende concepten in zijn langetermijngeheugen. Vervolgens moet hij de 
structuur van de zin ontleden om bij de boodschap terecht te komen, dus opmerken 
dat ‘de dag na zondag’ één zinsdeel is, dat met behulp van het koppelwerkwoord ‘is’ 
in verband gebracht wordt met ‘maandag’, waardoor het eerste en het laatste zinsdeel 
naar hetzelfde verwijzen. Hij moet deze informatie ook monitoren, dus met behulp 
van zijn kennis van de wereld beoordelen of het wel klopt wat hier staat. En dan gaat 
het nog maar over één zin.  

Stel dat de tekst wat groter is.  
De dag na zondag is het maandag. Op die dag breekt de hel los in huize Jaspers. Het 
is de week voor Kerstmis. In de winkels liggen overal de prachtigste dingen uitge-
stald, maar bijstandsmoeder Joke heeft haar zoon Kees duidelijk gemaakt dat hij dit 
jaar nergens op hoeft te rekenen.

De lezer van deze korte, eenvoudige tekst moet veel doen om de betekenis te snap-
pen. Op de eerste plaats moet hij de betekenis oproepen van alle concrete en abstracte 
woorden en van uitdrukkingen als ‘huize Jaspers’, ‘de hel breekt los’ en ‘ergens op 
rekenen’. Hij moet begrijpen dat de zinnen in de tegenwoordige tijd staan, en dat de 
laatste zin over de toekomst gaat. Hij moet bovendien kennis hebben van het ver-
schijnsel dat in verhalen vaak vooruitgewezen wordt, zodat hij na het lezen van 
‘breekt de hel los’ zich erop kan instellen dat er straks iets belangrijks gaat gebeuren. 
Hij moet verder kunnen afleiden dat ‘die dag’ terugverwijst naar ‘maandag’ en niet 
naar ‘zondag’. Hij moet door zijn kennis van de wereld weten dat het de gewoonte is 
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om met Kerstmis cadeautjes uit te wisselen, en hij moet weten dat een bijstandsmoe-
der weinig geld heeft. Alleen als aan al deze voorwaarden is voldaan kan hij zich een 
goed beeld vormen van de betekenis van de tekst. 

Met het voorgaande is geïllustreerd dat begrijpend lezen activering veronderstelt van 
vele soorten kennis: over grafeem-foneem-koppelingen, morfologie, orthografie, 
woordbetekenissen, zinsbouw, de syntactische functie van woorden, de structurering 
van teksten, de pragmatiek, en het onderwerp van de tekst. Een lezer moet bovendien 
al deze informatie met elkaar in verband brengen. Voor het tot stand komen van tekst-
begrip zijn deze kennis en vaardigheden echter niet voldoende, ook attitude speelt een 
rol. Als lezers te weinig gemotiveerd zijn de informatie uit een tekst in zich op te ne-
men, wordt deze niet begrepen. Daar staat tegenover dat bij een goede motivatie en 
een strategische leesaanpak het gebruik van metacognitieve kennis betere resultaten 
kan opleveren, waardoor een zekere compensatie kan optreden voor gebrek aan basa-
le kennis. Een lezer met te weinig woordkennis kan bijvoorbeeld door te letten op 
titels, illustraties en samenvattingen toch soms de grote lijn van een tekst begrijpen.  

Begrijpend lezen is dus een buitengewoon complex gebeuren. De voor deze activiteit 
benodigde kennis wordt toegepast in verschillende verwerkingsprocessen, die samen-
komen in een model. Er zijn veel modellen van tekstverwerking, maar het is lastig om 
te bewijzen hoe het begrijpen van teksten precies in zijn werk gaat. Een invloedrijk 
model dat veel verschijnselen verklaart, is het constructie-integratie-model van Van 
Dijk en Kintsch, waar in Nederland ook Hacquebord zich op baseert (zie verderop). 
In dat model wordt een tekst gezien als een netwerk van verbonden proposities (klei-
ne, betekenisvolle uitspraken over de werkelijkheid) met een hiërarchische samen-
hang. Teksten hebben zowel een micro- als een macrostructuur. De microstructuur 
bestaat uit het netwerk van verbonden proposities die verklaard kunnen worden, het 
herkennen van de macrostructuur gebeurt op een hoger verwerkingsniveau: er worden 
proposities uit de microstructuur samengevat of weggelaten en er worden conclusies 
getrokken en verbanden gelegd (Rayner & Pollatsek, 1989). 
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Deelprocessen�van�begrijpend�lezen�
Bij het toepassen van kennis tijdens het begrijpend lezen is in elk geval sprake van 
een aantal deelprocessen, die met elkaar interacteren en min of meer hiërarchisch ge-
ordend zijn. De basis is het herkennen van woord en woordbetekenis. De volgende 
stap is het begrijpen van de structuur en de betekenis van zinnen en de verbanden tus-
sen de zinnen. Als laatste komt dan het begrijpen van grotere tekstgehelen om een 
mentaal beeld te krijgen van de grote lijn van de tekst en het monitoren van het hele 
proces (Flores d’Arcais, 1991; Perfetti et al., 2005) 45. Deelprocessen die bij de bot-
tom-up-benadering onderscheiden kunnen worden zijn semantische analyse, proposi-
tionele analyse, geheugenprocessen, integratieprocessen en metacognitieve controle-
processen.

Semantische analyse is het achterhalen van de betekenis van afzonderlijke woorden. 
Het is een grotendeels lexicaal proces, maar de opgave voor de lezer is dat de beteke-
nis moet passen in de context, en het kiezen van de juiste betekenis valt dan weer 
onder taalbegrip. Voordat het begrijpen kan beginnen, moet de lezer voor het gelezen 
woord toegang hebben tot het semantische geheugen, een netwerk dat woordconcep-
ten verbindt met abstracte betekenisunits en met andere woordconcepten. Onder 
invloed van de context van het woord neemt de semantische activatie toe of af. Als er 
een sterke contextuele aanwijzing is, wordt de activatie voor de juiste betekenis ster-
ker, en die voor andere betekenissen minder sterk. Die andere betekenissen verdwij-
nen echter niet helemaal; alle bekende betekenissen worden geactiveerd, tenminste 
voor korte tijd. De passende betekenis wint en zijn activatie neemt toe. Activatie voor 
de verkeerde betekenissen neemt af. In dit proces is de dominante, meer frequente be-
tekenis van een woord eerder beschikbaar dan de minder frequente (Kintsch & 
Rawson, 2005). 

45   Begrijpend lezen wordt op die manier dus beschouwd als een bottom-up proces, hoewel een 
strategische leesaanpak ook gedeeltelijk topdown kan zijn, zoals bij het ‘wederzijds leren’ van 
Palincsar & Brown (1984). Bij deze aanpak kijkt de lezer eerst naar titel, illustraties en inleiding 
om onderwerp en hoofdgedachte te bepalen, vervolgens naar begin- en eindzinnen van alinea’s 
om deelonderwerpen te bepalen en pas daarna komt de betekenis van woorden en zinnen en de 
relaties daartussen aan bod. 
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Propositionele analyse is het toekennen van betekenis aan een groep woorden die een 
propositie, een betekenisvolle uitspraak, vormen. Proposities zijn abstracte, elemen-
taire units, die de betekenis van de zin bepalen. Het centrale element in de propositie 
is het predikaat, dat vaak gevormd wordt door een werkwoord waar een of meer ‘ar-
gumenten’ bij horen. De woorden ‘jongen’ en ‘lezen’ zijn ieder afzonderlijk geen 
propositie, maar de combinatie ‘de jongen leest’ is dat wel. Een tekst wordt gevormd 
door een aantal aan elkaar gerelateerde zinnen, bestaande uit proposities, die ook 
weer op verschillende manieren met elkaar in verband staan, bijvoorbeeld causaal of 
logisch, of door elkaars co-referent te zijn, dat wil zeggen: naar hetzelfde te verwijzen 
(Kintsch & Rawson, 2005). 

Integratieprocessen maken voortdurend deel uit van het lezen. Het gaat daarbij om het 
succesvol combineren van proposities. Een belangrijk integratiemechanisme is dat 
van woorden die terugkomen in verschillende proposities: zelfstandige naamwoorden 
en voornaamwoorden met antecedenten, en bepaalde lidwoorden. De taal van een 
tekst is nooit helemaal expliciet. De lezer moet inferenties maken (conclusies trekken, 
gaten opvullen) en op die manier tekstelementen met elkaar verbinden. Soms alleen 
op basis van informatie uit de tekst, soms met behulp van zijn kennis van de wereld. 
Het laatste is bijvoorbeeld nodig om te kunnen weten dat in zin a ‘hij’ verwijst naar 
Martijn, terwijl in zin b ‘hij’ verwijst naar Pieter. 
a Pieter duwt Martijn. Hij valt op de grond. 
b Pieter duwt Martijn. Hij is wel vaker agressief. 
Voor het vinden van de essentie van de tekst is ook belangrijk om uit te vinden hoe 
grotere onderdelen samenhangen met de onderwerpstructuur. Het vaststellen van on-
derwerpen of thema’s en van het verband daartussen, is daarbij een belangrijk aspect. 
Hoewel iedereen het erover eens is dat kennis van de wereld, opgeslagen in het lange-
termijngeheugen, nodig is voor tekstbegrip, is niet zo duidelijk hoe die kennis precies 
wordt ingeschakeld.

Wie betekenis toekent aan woorden en betekenissen samenvoegt tot proposities, ge-
bruikt naast het langetermijngeheugen ook een verwerkingsmechanisme met een 
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beperkte capaciteit: het werkgeheugen. Een lezer kan maar een beperkt aantal propo-
sities beschikbaar houden. Bij het verschijnen van nieuwe proposities kunnen oude 
verdwijnen, tenzij men ze snel kan opnemen in het langetermijngeheugen. Dat ge-
beurt het gemakkelijkst door een coherente set van proposities te construeren, die de 
tekst betekenis geeft. Deze constructie kan dan een plaats krijgen in het langetermijn-
geheugen en opnieuw geraadpleegd worden (Kintsch & Rawson, 2005). Uit het 
voorgaande volgt dat tekorten in het lange- of kortetermijngeheugen gevolgen hebben 
voor begrijpend lezen. Voor succesvol begrijpend lezen is echter vooral ook een ac-
tieve, strategische aanpak nodig, gericht op het opbouwen van een volledig beeld van 
de tekst.  

Problemen�met�begrijpend�lezen�
Vaardigheid in begrijpend lezen maakt deel uit van functionele geletterdheid, dat wil 
zeggen: het in staat zijn om taken op het gebied van lezen en spellen uit te voeren die 
voor deelname aan de maatschappij minimaal vereist zijn (Reitsma, 1995). Gezien de 
complexiteit van begrijpend lezen is het niet verwonderlijk dat veel mensen er moeite 
mee hebben. We zien in de maatschappij dat ondanks al het geld dat geïnvesteerd 
wordt in het leren lezen en schrijven, grote groepen individuen niet in staat zijn te be-
grijpen wat ze lezen; ze worden om die reden ‘functioneel analfabeet’ genoemd. Een 
op de tien volwassenen in Nederland en een op de zeven in Vlaanderen functioneert 
op dat niveau. Deze laaggeletterden hebben vaker dan gemiddeld ongeschoold of 
slecht betaald werk, ze zijn vaker werkloos, hebben minder perspectieven en zijn 
meer afhankelijk van anderen (Bohnenn et al., 2004).

Uit de periodieke peiling van het onderwijsniveau (PPON, 2002) blijkt dat halverwe-
ge de basisschool slechts ongeveer 25% van de leerlingen bij begrijpend lezen de 
standaard ‘voldoende’ haalt en aan het eind van de basisschool ongeveer 50%. Het 
beoogde percentage is 70%. Het recent uitgebrachte PISA-onderzoek (Programme for 
International Student Assessment: OECD, 2006) geeft aan dat prestaties bij tekstbe-
grip in Nederland beter zijn dan in bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland en Engeland. 
Nederland staat op de elfde plaats, achter landen als Korea, Finland en Canada. Het 
baart vooral zorgen dat de leesvaardigheid van 15-jarigen over de periode 2000-2003 
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minder is geworden en dat er een toename is van het aantal leerlingen op of onder het 
laagste niveau46.

De oorzaken van functionele laaggeletterdheid kunnen zeer uiteenlopend zijn. Vol-
gens de simpele visie op begrijpend lezen zijn voor deze activiteit twee soorten 
vaardigheden nodig: decoderen en begrijpen. Beide zijn noodzakelijk, maar elk af-
zonderlijk zijn ze niet voldoende. Kinderen met tekstbegripproblemen hebben dus 
tekorten in decoderen, in taalbegrip, of in beide (Nation, 2005). Perfetti (1985) geeft 
in zijn verbale efficiëntiehypothese aan dat als decoderen traag is, er te weinig aan-
dacht kan zijn voor de inhoud van de tekst. Vloeiend lezen garandeert niet het beter 
begrijpen van tekst, maar geeft tijd om na te denken en om het tekstbegrip te monito-
ren. De inspectie van het onderwijs rapporteerde in 2006 dat een kwart van de 
leerlingen het basisonderwijs verlaat met een vaardigheid in technisch lezen die niet 
uitsteekt boven die van groep 6 (Inspectie van het onderwijs, 2006); we komen in het 
Brugklasonderzoek op een wat lager percentage uit: 18% (zie hoofdstuk 3). Als vloei-
end technisch lezen een voorwaarde is voor goed begrijpend lezen, zou ook het 
tekstbegrip gehinderd kunnen worden door deze tekorten in technisch lezen. 

Er zijn echter ook onderzoeken die in een andere richting wijzen. Volgens Nation en 
Snowling (1998, 1999) blijkt dat kinderen met zwak tekstbegrip soms net zo snel 
kunnen lezen als kinderen met goed tekstbegrip, maar dat deze groep wel een min-
derheid is. En Aarnoutse, Van Leeuwe, Van Voeten & Oud (2001) rapporteren een 
toenemende correlatie tussen begrijpend lezen en woordkennis in de groepen 5 t/m 8, 
en een lage en afnemende correlatie tussen begrijpend en technisch lezen. In het begin 
van de leesontwikkeling is de correlatie tussen technisch lezen (decoderen) en tekst-
begrip nog sterk, later wordt die samenhang minder sterk. Als tekstbegrip gedefini-
eerd wordt in termen van leesprestaties op het niveau van woordgroep, zin en para-
graaf, dan ligt deze ontwikkeling voor de hand. Nadat immers de automatisering van 

46  Er is overigens kritiek op het Pisa-onderzoek omdat het o.a. is opgesteld door het Cito, waar-
door Nederland in het voordeel zou zijn. Bovendien hebben Nederlandse scholen op vrijwillige 
basis meegedaan, waardoor waarschijnlijk alleen de beter presterende scholen zich aangemeld 
hebben (Prof. Borghans in De Volkskrant van 18-02-2008). 
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de woordherkenning zich ontwikkeld heeft in de groepen 4 en 5, blijft het begrijpend 
lezen zich doorontwikkelen, waarbij de correlatie tussen beide activiteiten afneemt. 
Boland (1991) vond dat de correlatie tussen technisch en begrijpend lezen aan het 
eind van groep 4 nog redelijk groot is, maar aan het eind van groep 5 nagenoeg, en in 
groep 8 helemaal verdwenen is. De samenhang tussen decoderen en begrijpend lezen 
is dus afhankelijk van het aantal jaren leeservaring. Leerlingen in de brugklas met een 
aanzienlijke achterstand bij technisch lezen, hebben het technisch lezen wellicht toch 
nog voldoende geautomatiseerd om zich bij begrijpend lezen te kunnen redden. 

Tekstbegrip hangt altijd sterk samen met luisterbegrip en beide vaardigheden beïn-
vloeden elkaar. Het belangrijkste verschil tussen begrijpend lezen en luisteren is het 
medium, bij tekstbegrip het gedrukte woord. Prestatieverschillen tussen lees- en luis-
terbegrip worden daarom vooral bepaald door de kwaliteit van het technisch lezen. 
Zoals hierboven is aangegeven zou het begrijpen van de tekst worden gehinderd als 
het technisch lezen niet geautomatiseerd is en er dus te weinig aandacht kan zijn voor 
de inhoud. Zwak taalbegrip is een algemeen probleem, met gevolgen voor zowel le-
zen als luisteren (Perfetti et al., 2005). 

De oorzaken van tekstbegripproblemen moeten gezocht worden in inadequate taal-
verwerking die te maken heeft met lexicale processen of geheugenprocessen (centrale 
elementen in de lexicale efficiëntiehypothese van Perfetti, 1985), gebrek aan kennis, 
of een combinatie daarvan. Naast de tekorten in verschillende soorten kennis en pro-
blemen met verwerkingsprocessen, kunnen ook andere eigenschappen en achtergron-
den van de lezer een rol spelen, zoals intelligentie, motivatie, concentratie, bepaalde 
cognitieve eigenschappen of tekorten, en werkgeheugen. Uit oogbewegingsonderzoek 
is bekend dat tekstbegrip kan ontstaan als de lezer zijn ogen op voldoende woorden 
fixeert. Alleen tijdens fixaties wordt informatie uit de tekst opgenomen. Tijdens het 
lezen worden ook woorden en woorddelen overgeslagen, dat is normaal. Maar voor 
goed tekstbegrip is het nodig dat tenminste 85% van de inhoudswoorden en 35% van 
de functiewoorden adequaat verwerkt worden (Rayner et al., 2005). Leerlingen die 
slordig en oppervlakkig lezen, en tijdens het lezen te veel woorden overslaan, zullen 
de betekenis van de tekst dus niet helemaal begrijpen.  
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We hebben hiervoor gezien dat, hoewel het op redelijk niveau technisch kunnen lezen 
een voorwaarde is voor begrijpend lezen, zwak tekstbegrip niet altijd samengaat met 
zwak technisch lezen. Nation (2005) is nagegaan in hoeverre er volgens de huidige 
stand van onderzoek wel een specifiek tekstbegripprobleem bestaat en wat de oorza-
ken daar dan eventueel van zijn. Zij vond bij kinderen met zwak tekstbegrip geen 
fonologisch tekort, maar wel zwakke semantische vaardigheden. Vooral het niet (snel 
genoeg) beschikbaar hebben van woordbetekenissen vormt een probleem. Volgens 
Perfetti et al. (2005) is woordkennis een enigszins verwaarloosd aspect van tekstbe-
grip. Een lezer die niet alle woordbetekenissen kent, moet die vaker afleiden uit de 
context en daar is een goed ontwikkeld kortetermijngeheugen voor nodig. Een schat-
ting is dat een lezer ongeveer 90% van de woorden moet kennen om een tekst 
gemakkelijk te kunnen begrijpen. Duidelijk is dat hoe meer iemand leest, hoe meer 
woorden hij kent. In welke richting de causaliteit gaat is lastig te bepalen, maar er 
lijkt sprake van wederkerigheid. Eenzelfde wederzijdse relatie bestaat tussen zwak 
taalbegrip en zwak verbaal geheugen. Ook hier is niet duidelijk of het eerste het ge-
volg is van het tweede, of andersom.  

Er kunnen ook tekorten zijn in de hogere-orde-processen. Het is bijvoorbeeld duide-
lijk dat een tekort aan syntactische kennis, die nodig is voor het integreren van 
woordbetekenissen, een potentiële oorzaak van taalbegripproblemen kan zijn (Nation 
& Snowling, 1998). Ook processen die te maken hebben met het leggen van verban-
den in de tekst en het vormen van een mentaal tekstmodel kunnen tekortschieten. 
Zwak taalbegrip gaat wat dit betreft vooral samen met problemen met het maken van 
inferenties, bijvoorbeeld het afleiden van woordbetekenissen uit de tekst, of het op-
lossen van verwijzingen. Door Cain, Oakhill, Barnes en Bryant (2001) is vastgesteld 
dat dit tekort niet te maken heeft met gebrek aan voorkennis. Ook de metacognitieve 
controleprocessen kunnen tekortschieten bij zwak tekstbegrip, de strategieën dus die 
ervoor zorgen dat de lezer betrokken is bij de tekst en de juiste aanpak gebruikt om de 
inhoud ervan te doorgronden. Dit tekortschieten blijkt uit het gegeven dat zwakke le-
zers onlogische informatie en inconsistenties minder goed opmerken (Yuill & 
Oakhill, 1991).
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Aarnoutse en Verhoeven (2003) geven aan dat volgens verschillende studies op het 
gebied van begrijpend lezen (o.a. van The National Reading Panel, 2000 en RAND 
Reading Study Group 2002) de volgende strategieën essentieel zijn voor een goed 
verlopend leesproces: 
− het bepalen van een leesdoel; 
− het activeren en gebruiken van eigen kennis over het onderwerp van een tekst; 
− het leggen van verbanden tussen relaties, woorden, zinnen en alinea’s; 
− het maken van voorspellingen; 
− het opsporen van aard en structuur van verschillende teksten; 
− het vinden van thema en hoofdgedachte (samenvatten); 
− het zelf stellen en beantwoorden van vragen; 
− het plannen, sturen, bewaken en corrigeren van teksten. 

Volgens de hypothese van de cognitieve inactiviteit (Torgesen, 1977) vertonen leer-
lingen met leesproblemen vaak een relatief zwakke spontane toepassing van 
strategische vaardigheden en van controleprocessen die daaraan ten grondslag liggen. 
Tekorten in de strategische aanpak van begrijpend lezen vinden hun oorsprong echter 
niet alleen in tekorten bij de leerling zelf, maar ook in het vrijwel ontbreken van in-
structie op dit gebied in het onderwijs. Volgens Aarnoutse (1992) wordt nog niet 1% 
van de tijd in de klas besteed aan instructie voor begrijpend lezen. De meeste klassi-
kale tijd besteden leraren aan het beoordelen van de antwoorden van leerlingen. Ook 
in de schoolboeken staat weinig instructie. Leraren gaan er kennelijk van uit dat leer-
lingen begrijpend leren lezen door veel teksten te lezen en veel vragen te 
beantwoorden: trial-and-error dus, waarbij de feedback doorgaans veel later komt of - 
erger nog - geheel ontbreekt. Een weinig efficiënte manier van leren.  

Bij zwak tekstbegrip kan sprake zijn van verwerkingsproblemen of kennistekorten. 
Maar vaak is er een samenhang: uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat kinderen die 
slecht zijn in het maken van inferenties, ook een kleinere woordenschat hebben. Vol-
gens Perfetti (1996) is het moeilijk, en misschien ook niet belangrijk om onderscheid 
te maken tussen kennis en verwerking bij tekstbegripproblemen. Problemen op het 
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ene vlak veroorzaken namelijk meestal vanzelf ook problemen op het andere vlak. 
Doorslaggevend lijkt vooral de hoeveelheid leeservaring. Het verband tussen gelet-
terdheid thuis en de vroege leesontwikkeling is in veel studies onderzocht (o.a. Bus, 
IJzendoorn & Pellegrini 1995, Rashid, Morris & Sevcik 2005). De Jong en Leseman 
(2001) hebben niet alleen naar de vroege, maar ook naar de wat latere leesontwikke-
ling gekeken, als decoderen inmiddels wordt gebruikt voor begrijpend lezen. Zij 
vonden dat na drie jaar leesontwikkeling (eind groep 5 basisschool) het effect van de 
geletterdheid thuis op het technisch lezen verdwenen is, terwijl het effect ervan op 
begrijpend lezen blijft bestaan. Stanovich (1986) geeft met een bijbelse verwijzing 
aan dat op die manier een ‘Mattheüs-effect’ ontstaat: de (woord)rijken worden rijker, 
en de armen armer. Dat heeft gevolgen voor het tekstbegrip: zwakke lezers kennen 
minder woorden, waardoor het begrijpend lezen moeizamer gaat, ze leren daardoor 
minder goed begrijpend lezen en raken steeds verder achterop. 

Nederlands�onderzoek�naar�begrijpend�lezen�
In Nederland is onder andere door Hilde Hacquebord onderzoek gedaan naar tekstbe-
grip in de brugklas. Zij beschreef prestaties bij begrijpend lezen van autochtone en 
allochtone leerlingen (Hacquebord, 1994) en ontwikkelde op basis daarvan een tekst-
begriptest voor het vaststellen van problemen met begrijpend lezen (Hacquebord,
1999). Zij onderscheidt op basis van de leestheorie van Van Dijk & Kintsch (1983) 
tekstvragen op drie niveaus: het microniveau, dat gaat over de betekenis van woorden 
en woordgroepen; het mesoniveau dat gaat over de relaties tussen zinnen en de struc-
tuur van paragrafen en het macroniveau dat gaat over de grote lijn van de tekst, dat 
wil zeggen: onderwerp en hoofdgedachte, tekstfunctie en bedoeling van de schrijver. 
Op basis van deze indeling en met behulp van subtests signaleert ze vervolgens drie 
typen zwakke lezers: compenserende lezers, die problemen met de microverwerking 
van de taal (de woorden) compenseren door meer naar de grote lijn van de tekst te 
kijken; schoolse lezers, die geen problemen hebben met de microverwerking, maar 
juist wel met vragen over de grote lijn van de tekst; en probleemlezers, die problemen 
hebben met zowel micro- als macroverwerking. In het laatste geval is dus geen sprake 
van compensatie. De indeling in subtypen lezers kan richting geven aan remediëring.  



Lees- en spellingvaardigheden van brugklassers 

 138 

Ook in ander Nederlands onderzoek wordt over het algemeen erkend dat woordkennis 
belangrijk is voor begrijpend lezen. Voor Van der Leij (2003) vormt deze kennis het 
scharnier tussen decodeerprocessen en de begripsstrategieën die nodig zijn voor be-
grijpend lezen. Hacquebord et al. (2004) geven in het rapport 'Voortgezet Taalvaar-
dig' aan dat 20% van de 3000 door hen onderzochte leerlingen onvoldoende in staat is 
de teksten die op school worden aangeboden met begrip te lezen. En eveneens een 
substantieel deel van de leerlingen - zo'n 14% - kampt met onvoldoende woordkennis. 
In alle schooltypen worden echter aanzienlijke groepen leerlingen aangetroffen die 
zwak zijn in tekstbegrip, maar niet in woordkennis, én andersom. 

Autochtone en allochtone leerlingen verschillen niet in decodeervaardigheid, dat is 
ook in het Brugklasonderzoek bevestigd (hoofdstuk 3). Bij begrijpend lezen echter 
hebben allochtone leerlingen reeds in een vroeg stadium een achterstand die veelal 
ook niet meer wordt weggewerkt (Sijtstra, 1992; Zwarts 1990). Een van de oorzaken 
is de beperkte woordkennis. Allochtone leerlingen hebben aan het eind van de basis-
school minder woordkennis dan autochtone leerlingen. Bij mediterrane allochtonen is 
deze achterstand twee tot drie jaar, de achterstand van Surinaamse en Antilliaanse 
leerlingen is een half jaar tot een jaar kleiner (Verhoeven & Vermeer, 2001).  

Samenvattend kan gezegd worden dat kinderen met tekstbegripproblemen een hetero-
gene groep vormen. Ernstige decodeerproblemen kunnen leiden tot zwak tekstbegrip, 
maar er zijn ook kinderen met alleen een taalbegripprobleem. Zij hebben andere vor-
men van taalzwakte en kunnen tekorten hebben in zowel de lagere verwerkings-
niveaus (woordkennis) als in de hogere niveaus (inferenties maken, figuurlijke taal 
begrijpen, etc.). Als kinderen veel tijd nodig hebben voor begrijpend lezen kan dat te 
maken hebben met zwak decoderen, maar ook andere problemen kunnen tijdconsu-
merend zijn. 
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5.1� Onderzoeksvragen,�operationalisering�en�hypotheses�

1 Wat is aan het begin van de brugklas het beheersingsniveau van begrijpend le-
zen, gemiddeld en uitgesplitst naar opleidingsniveau, geslacht en taalachter-
grond? 

2 In welke mate wordt begrijpend lezen in de brugklas voorspeld door opleidings-
niveau, ervaringsfactoren en cognitieve factoren? 

3 Welke subgroepen zijn te onderscheiden in de groep die problemen heeft met 
begrijpend lezen? 

4 Wat is de samenhang tussen zwak technisch lezen en zwak begrijpend lezen? 
5 Maakt de orthografische kennis van zwakke EMT-lezers verschil voor hun pres-

taties bij begrijpend lezen? 

De test die bij het brugklasproject is gebruikt (zie hoofdstuk 2), vertoont veel parallel-
len met de tests die Hacquebord ontwierp (Hacquebord & Andringa, 2000), maar is 
korter vanwege de beschikbare tijd, en niet adaptief omdat resultaten van verschillen-
de groepen leerlingen exact vergelijkbaar moesten zijn. Het doel van de test is na te 
gaan welke leerlingen zwak zijn in begrijpend lezen en tot welk subtype zwakke le-
zers zij eventueel behoren. In overeenstemming met Hacquebord & Andringa (2000) 
bevat de test vragen op micro-, meso- en macroniveau, die drie subtests vormen. Deze 
subtests meten globaal welke aanpak van leerlingen het meest succesvol is. Omdat de 
gekozen test voor leerlingen in de hogere opleidingsniveaus wat te eenvoudig is, zijn 
bij de resultaten plafondeffecten te verwachten. Naast het aantal goed beantwoorde 
vragen is ook de werktijd gemeten. Het is immers mogelijk dat leerlingen de test goed 
maken, maar er extreem veel tijd voor nodig hebben. De verbale efficiëntie is in dat 
geval niet optimaal, waarschijnlijk als gevolg van verwerkingsproblemen. 

Andere�metingen�
Er is een enquête afgenomen over leeservaring. Voor receptieve woordkennis Neder-
lands en Engels is de gedigitaliseerde versie van de Peabody Picture Vocabulary Test 
gebruikt. Het fonologisch decoderen is gemeten met De Klepel, benoemsnelheid met 
RAN cijfers en de orthografische competentie met (1) Flitskeuze pseudowoorden, (2) 
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de Visuele Attentie Test, (3) de Orthografische Keuzetesten Nederlands en Engels 
(OKN en OKE) en (4) de reactiesnelheid bij de OKN. Met behulp van de resultaten 
van een zinsbouwtest, die alleen in de eerste vervolgmeting bij 300 leerlingen is afge-
nomen, kan worden nagegaan of er aanwijzingen zijn dat voor begrijpend lezen ook 
syntactische competentie belangrijk is. Voor een uitgebreide beschrijving van testen 
en enquêtes zie Hoofdstuk 2: Methode. 

Werkwijze�
Om te onderzoeken in hoeverre resultaten van de tekstbegriptest afhankelijk waren 
van de klassen waar leerlingen in zaten is een multilevel-analyse uitgevoerd. In dit 
geval was inderdaad sprake van een intra-klassecorrelatie. Niet alleen de onderlinge 
verschillen tussen leerlingen, maar ook de klas waarin ze zaten was bepalend voor de 
prestaties bij tekstbegrip. Er kon daarom geen regressieanalyse worden uitgevoerd. 
We hebben wel een reeks afzonderlijke mixed-models-analyses uitgevoerd, met ‘klas’ 
als subject om zicht te krijgen op het effect van afzonderlijke achtergrondvariabelen 
en cognitieve variabelen op begrijpend lezen, nadat gecontroleerd is voor de factor 
‘klas’. Om toch iets te kunnen zeggen over de R2-change van de afzonderlijke facto-
ren in het totale model, is daarnaast ook een multilevel-model geschat met een 
random intercept voor ‘klas’, waardoor op dit punt een vergelijking met andere vaar-
digheden mogelijk wordt. Omdat we zicht wilden krijgen op de profielen die bij 
begrijpend lezen in de praktijk vaak te onderscheiden zijn, werden bovendien de re-
sultaten van de drie subtests tegen elkaar afgezet, en is gekeken naar de prestaties van 
zwakke en niet-zwakke technische lezers. Ook is gekeken naar het belang van ‘werk-
tijd’ bij deze zwakke EMT-lezers. 

Hypotheses
Omdat voor de hogere-orde-processen die een rol spelen bij begrijpend lezen een be-
roep wordt gedaan op intelligentie, die samenhangt met schoolsucces, verwachten we 
grotere verschillen tussen de prestaties per opleidingsniveau dan bijvoorbeeld bij 
technisch lezen. We verwachten bovendien dat meisjes beter zullen zijn in begrijpend 
lezen dan jongens, omdat zij vaker bij Nederlands beter presteren, onder andere ook 
bij technisch lezen en stillezen in het Brugklasproject. Allochtone leerlingen zullen 
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bij begrijpend lezen slechter presteren dan autochtone leerlingen omdat vanuit de the-
orie en eerder onderzoek bekend is dat woordkennis een belangrijke rol speelt bij 
tekstbegrip en omdat ook bekend is dat deze groep leerlingen vaak een kleinere 
woordenschat heeft.  

De resultaten van begrijpend lezen zullen vergeleken bij die van technisch lezen voor 
een veel groter deel te voorspellen zijn op basis van achtergrondfactoren. Naast oplei-
dingsniveau met name woordkennis en leeservaring. Bovendien is op basis van de 
theorie te verwachten dat, overeenkomstig de resultaten van stillezen (hoofdstuk 4) de 
invloed van fonologische competentie op begrijpend lezen veel kleiner zal zijn dan bij 
technisch lezen, en overeenkomstig de resultaten van stillezen die van de orthografi-
sche competentie wat groter. Zwakke lezers met voldoende orthografische kennis 
zullen daarom ook beter presteren bij begrijpend lezen dan zwakke lezers die dit 
voordeel niet hebben. Omdat technisch lezen geen belangrijke bepalende factor zal 
zijn, is bij begrijpend lezen zowel uitval te verwachten bij het deel van de leerlingen 
dat zwak is in technisch lezen als bij de groep die wel vloeiend leest. Wel zal waar-
schijnlijk door een verschil in werktijd gemeten kunnen worden bij zwakke en niet-
zwakke lezers omdat zwakke lezers meestal langzamer lezen. Met behulp van de re-
sultaten van de subtests verwachten we dat overeenkomstig de resultaten van 
Hacquebord et al. (2004) bij leerlingen die zwak zijn in begrijpend lezen drie sub-
groepen te onderscheiden zijn: schoolse lezers, compenserende lezers en 
probleemlezers. Een andere subtypenindeling kan mogelijk gemaakt worden op basis 
van het uitvallen bij decoderen of woordkennis enerzijds en bij hogere-orde-
processen anderzijds. 

5.2� Resultaten�van�begrijpend�lezen�

Brugklasleerlingen hebben gemiddeld 24,5 van de 36 vragen goed (SD 5,3), met een 
minimum van 10 en een maximum van 35. De resultaten vertonen een beperkt pla-
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fondeffect47. De gemiddelde werktijd is 16 minuten (SD 4,8). Als zwakke subgroep 
hebben we in navolging van Hacquebord et al. (2004) leerlingen die binnen percentiel 
20 van de hele groep scoren als ‘zwak’ beschouwd. Het gaat dan in totaal om 158 
leerlingen (23%) die gemiddeld 17 van de 36 vragen goed hebben. Volgens het refe-
rentiekader dat de ‘Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen’ (SLO, 
2008) aan de minister van onderwijs heeft uitgebracht, is de fundamentele kwaliteit 
van niveau 2 noodzakelijk voor het in algemeen opzicht goed maatschappelijk functi-
oneren. Voor het begrijpend lezen van zakelijke teksten gaat het dan om het lezen van 
teksten over alledaagse onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van de leerling, 
of over onderwerpen die wat verder van de leerling afstaan, met een heldere structuur, 
duidelijk aangegeven verbanden en een lage informatiedichtheid. De leerling moet in 
staat zijn deze teksten vloeiend te lezen en een voldoende woordenschat hebben om 
betekenissen af te leiden. Hij moet de hoofdgedachte uit de tekst kunnen weergeven, 
onderscheid kunnen maken tussen hoofd- en bijzaken, relaties kunnen leggen tussen 
tekstdelen, gebruik kunnen maken van signaalwoorden, en beeldspraak kunnen her-
kennen. De gekozen tekstbegriptest voldoet globaal aan deze voorwaarden. Het is 
daarom waarschijnlijk dat de leerlingen in de zwakke groep wat het begrijpend lezen 
van zakelijke teksten betreft beperkt zijn in hun maatschappelijk functioneren. 

Per subtest (micro, meso, macro) zijn er in de test 12 vragen gesteld. De resultaten 
van de subtests laten zien dat brugklasleerlingen bij de microvragen (subtest A) ge-
middeld 8,2 vragen goed hebben (SD 1,8), bij de mesovragen (subtest B) gemiddeld 
8,4 (SD 2,6) en bij de macrovragen (subtest C) gemiddeld 7,9 (SD 2,3)48.

Opleidingsniveau,�sekse�en�taalachtergrond�
Per opleidingsniveau zien we een tamelijk regelmatig oplopende lijn en weinig uit-
schieters. Leerlingen in het laagste opleidingsniveau hebben gemiddeld 18 vragen 
goed (50%) van de 36, SD 4,2, leerlingen in het hoogste opleidingsniveau komen aan 

47  Skewness -,436 (0,93), kurtosis -,512 (,186) 
48  Cronbach’s Alpha van de totale test is .79, van subtest A .49, van subtest B .60 en van subtest C 

.56. Correlatie tussen subtest A en B is .52, tussen B en C is .56, tussen A en C is .50. 
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30 (83%), SD 2,8. In de hoogste opleidingsniveaus zijn de onderlinge verschillen het 
kleinst.  

In tegenstelling tot wat we zien bij technisch lezen, zijn bij begrijpend lezen alle ver-
schillen tussen opeenvolgende opleidingsniveaus significant49. Aan de effectgroottes 
is te zien dat het verschil tussen vmbo-kbl en –tl het grootst is. Dat kan te maken heb-
ben met het gegeven dat vmbo-gl (gemengde leerweg), waarvan het niveau tussen 
vmbo-kbl en vmbo-tl in zit, op de deelnemende scholen niet gerealiseerd wordt50.
Ook bij de resultaten van de subtests is overal een oplopende lijn te zien. Het verschil 
in werktijd is tussen opeenvolgende opleidingsniveaus nergens significant. Als we 
voor ‘zwak begrijpend lezen’ als norm van Hacquebord (2004) aanhouden (binnen 
percentiel 20), dan zijn de percentages zwakke lezers hoger naarmate het opleidings-
niveau lager is, respectievelijk in vmbo-bbl 73%, in vmbo-kbl 51%, in vmbo-tl 18%, 
in havo 5%, in vwo 3%, in gymnasium 0%.  

Meisjes (n = 327) zijn beter in tekstbegrip dan jongens (n = 359). Zij hebben gemid-
deld 26 (SD 5,0) van de 36 vragen goed en jongens 24 (SD 5,3)51. Ook bij de micro-, 
meso- en macrovragen is er verschil tussen de resultaten van de seksen52. Het verschil 
is het grootst bij de macrovragen (zie ook Tabel 17). Van de meisjes hoort 16% bij de 
zwakke lezers, van de jongens 30%, bijna twee keer zoveel. Er is tussen jongens en 
meisjes geen verschil in werktijd. 

49  Vmbo-bbl/ vmbo-kbl 17,9 (SD 4,2)/ 20,4 (SD 4,0) goed, df 189,598, t -4,117, p <.01, Cohen’s d 
0,6. Vmbo-kbl/ vmbo-tl 20,4 (SD 4,2)/ 24 (SD 3,8) goed, df 204,888, t -7,181, p <.01, Cohen’s d 
0,9. Vmbo-tl/ havo 24 (SD 3,8)/ 26 (SD 3,7) goed, df 297,077, t -5,445, p <.01, Cohen’s d 0,6.
Havo/ vwo 26 (SD 3,7)/ 28 (SD 3,3) goed, df 201,142, t -3,221, p <.01, Cohen’s d 0,4. Vwo/ 
gymnasium 28 (SD 3,3)/ 30 (SD 2,8) goed, df 173,380, t -4,128, p <.01, Cohen’s d 0,6.

50   Ook landelijk zit maar 10% van de vmbo-leerlingen in deze gemengde leerweg. 
51   df 684, t -5,082, p <.01, Cohen’s d 0,4
52   Microvragen 8,0 (SD 1,9)/ 8,5 (SD 1,7) goed, df 684, t -3,825, p <.01, Cohen’s d 0,3. Mesovra-

gen 8,2 (SD 2,2)/ 8,6 (SD 2,2) goed df 684, t -2,614, p <.01, Cohen’s d 0,2. Macrovragen 7,4 
(SD 2,3)/  8,4 (SD 2,1) goed df 684, t -5,969, p <.01, Cohen’s d 0,5. 
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Figuur 13  Boxplot van de resultaten de Tekstbegriptest 
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Terwijl allochtone leerlingen (n = 83) bij technisch lezen niet onderdoen voor autoch-
tone leerlingen (n =603, zie hoofdstuk 3) zijn ze wel minder goed in begrijpend lezen. 
Zij hebben gemiddeld 23 (SD 5,3) van de 36 vragen goed tegen autochtone leerlingen 
25 (SD 5,2)53. Er is nu eveneens een verschil in werktijd. Allochtone leerlingen had-
den gemiddeld 17 minuten voor de test nodig (SD 5,6) en autochtone leerlingen 15 
minuten (SD 4,6)54. De subtests laten alleen een  verschil zien bij de micro-, en meso-
vragen55, niet bij de macrovragen. 

                                                          
53 df 684, t 3,224, p <.01, Cohen’s d 0,4
54 df 684, t -2,810, p <.01, Cohen’s d 0,3
55  Microvragen 8,3 (SD 1,8)/ 7,6 (SD 2,0) goed, df 684, t 3,203, p <.01, Cohen’s d 0,4. Mesovra-

gen 8,5 (SD 2,2)/ 7,6 (SD 2,2) goed, df 684, t 3,367, p <.01, Cohen’s d 0,4. 
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Tabel 17  Resultaten Tekstbegriptest van groepen brugklassers 
Resultaten in aantal vragen goed van de totale test, van subtest A (microvragen), subtest B (meso-
vragen) en subtest C (macrovragen). Tussen haakjes de standaarddeviaties.De totale test heeft 36 
vragen, elke subtest heeft er 12. 

n Totaal Micro Meso Macro Werktijd 

jongens 359 23,6 (5,3) 7,9 (1,9) 8,2 (2,2) 7,4 (2,3) 15,6 (5,1) min 

meisjes 327 25,6 (5,0) 8,5 (1,7) 8,6 (2,2) 8,4 (2,2) 15,6 (4,4) min 

allochtoon 83 22,8 (5,3) 7,6 (2,0) 7,6 (2,2) 7,6 (2,4) 17,0 (4,8) min 

autochtoon 603 24,8 (5,2) 8,3 (1,8) 8,5 (2,2) 8,0 (2,3) 15,4 (4,6) min 

5.3� Onderliggende�factoren�bij�begrijpend�lezen�

Om na te gaan in hoeverre de resultaten van de afgenomen testen afhankelijk zijn van 
de klassen waar leerlingen in zaten is een multilevel-analyse uitgevoerd. Er blijkt een 
intra-klassecorrelatie te bestaan van .33 nadat gecontroleerd is voor de predictoren die 
we bij de regressieanalyse wilden gebruiken. Bij begrijpend lezen is dus sprake van 
een multilevel-probleem: naast achtergrondfactoren en cognitieve factoren is ook de 
klas waar leerlingen in zaten bepalend voor hun prestaties. Omdat daardoor geen ge-
wone regressieanalyse uitgevoerd kon worden, is een multilevel-model geschat, met 
een random intercept voor ‘klas’. Aangezien de z-scores van de testen werden ge-
bruikt, zijn de parameters vergelijkbaar met de bêtawaarden van een regressieanalyse. 
We konden zo nagaan welke factoren van invloed zijn op de variantie bij begrijpend 
lezen, nadat rekening is gehouden met de invloed van de factor ‘klas’.   

In tegenstelling tot de regressieanalyses waar het gaat om de invloed van de verschil-
lende variabelen in onderlinge samenhang, is hier in eerste instantie gekeken naar de 
invloed van elke variabele afzonderlijk. De waarden voor R2-change in de kolom 
rechts (verklaarde variantie) zijn het resultaat van de schatting van een multilevel-
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model met een random intercept voor ‘klas’ en hebben betrekking op de individuele 
verschillen tussen leerlingen. Daarbij is in elke stap wel rekening gehouden met de 
invloed van vorige stappen. 

Tabel 18  Voorspellers van begrijpend lezen 
Variantie in de resultaten van de Tekstbegriptest, voorspeld op basis van intercept/opleidings-
niveau, andere ervaringsvariabelen, fonologische competentie, benoemsnelheid, orthografische en 
syntactische competentie. De cellen van significante parameters zijn gearceerd. Het gaat hier om de 
voorspellende waarde van de afzonderlijke factoren voor de resultaten, waarbij geen rekening is 
gehouden met eerdere stappen. Alleen bij berekening van de R2-Change (kolom rechts) zijn vorige 
bewerkingen wel verrekend.

Stap Blok Test df � t R2Ch 

vmbo-bbl 590,060 -0,66 -5,445** 

vmbo-kbl 685,053 -0,03 -0,250 

vmbo-tl 683,694 -0,21 -2,226* 

havo 671,645 0,02 0,222 

vwo 670,684 0,27 2,831** 

1 Opleidingsniveau 

gym 665,766 0,54 4,334** 

57% 

Leeservaring 676,408 0,19 6,039** 

Ervaring met Engels 658,111 0,02 0,676 

2 Ervaringsvariabelen 

Woordkennis Ned-Eng 660,255 0,23 7,267** 

3% 

Fonologisch decoderen 665,620 0,09 2,952** 3 Fonologische competentie 

Woordomkering 658,583 0,07 2,325* 

0% 

4 Benoemsnelheid RAN-cijfers 657,634 0,04 1,443 0% 

Visuele attentie 662,690 0,08 2,576* 

Flitskeuze pseudowrd 674,874 0,09 2,951** 

Orth. Keuzetest NE 684,725 0,18 5,375** 

5 Orthografische competentie 

Reactiesnelheid OKN 655,795 0,05 1,627 

1% 

61% 

6 Syntactische competentie Zinsbouwtest (n = 300) 283,997 0,33 6,865** 

*p < .05; ** p < .01
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Tabel 18 laat zien dat van de opleidingsniveaus vmbo-bbl niet verschilt van vmbo-kbl 
en vmbo-tl niet van havo. De ervaringsvariabelen ‘leeservaring’ en ‘woordkennis Ne-
derlands en Engels’ zijn beide belangrijk, maar ‘Ervaring met Engels’ niet. Ook de 
vaardigheid in fonologisch decoderen is significant, maar minder belangrijk dan de 
twee relevante ervaringsfactoren. Benoemsnelheid heeft geen voorspellende waarde 
voor tekstbegrip, evenmin als de snelheid waarmee toegang wordt verkregen tot de 
orthografische kennis. Van de drie andere orthografische aspecten is orthografische 
kennis het belangrijkst. Aan de R2-change-berekening via een geschat multilevel-
model met een random intercept voor ‘klas’ is te zien dat wanneer rekening gehouden 
wordt met eerdere factoren een ander beeld ontstaat. Het opleidingsniveau is dan ver-
uit de belangrijkste voorspeller voor begrijpend lezen. Daarna verklaren de 
ervaringsvariabelen leeservaring en woordkennis nog een beperkt deel van de varian-
tie, telt de fonologische competentie niet meer mee en blijft voor de orthografische 
competentie nog een miniem effect over. 

Ook het effect van syntactische competentie, zoals gemeten met de test ‘Zinnen be-
oordelen’ is geschat door middel van een multilevel-model met een random intercept 
voor ‘klas’. De test is slechts door 300 brugklasleerlingen gemaakt, waardoor de re-
sultaten niet helemaal vergelijkbaar zijn met de andere gegevens. Het resultaat van de 
analyse is wel een indicatie dat syntactische competentie een rol speelt bij tekstbegrip. 

5.4� Samenhang�technisch�en�begrijpend�lezen�

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

56 df 684, t -7,094, p <.01, Cohen’s d 0,8. 
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(EMT) en al dan niet zwak begrijpend lezen57. Zwakke technisch lezers presteren dan 
ook slechter bij begrijpend lezen: gemiddeld 21 vragen goed (SD 5) versus 25 goed 
(SD 5). Ook in elk van de subtests presteren zwakke technisch lezers minder goed58.
Een spreidingsdiagram laat echter ook zien dat zwak technisch lezen lang niet altijd 
samengaat met zwak tekstbegrip en dat de prestatieverschillen groot kunnen zijn. 

Figuur 14  Scatterplot van technisch en begrijpend lezen 
Scatterplot van de resultaten van technisch lezen zoals gemeten met de EMT en begrijpend lezen 
zoals gemeten met de tekstbegriptest. 

10 15 20 25 30 35

Tekstbegrip - aantal goed

40

60

80

100

120

E
M

T
 -

 r
uw

e 
sc

or
e

                                                          
57 Chi-square = 28,265, df = 1, p <.01
58  Totaal: df 684, t 5,865, p <.01, Cohen’s d 0,7. Microvragen 8,4 (SD 1,8)/ 7,3 (SD 1,8) goed, df 

684, t -4,917, p <.01, Cohen’s d 0,6. Mesovragen 8,5 (SD 2,2)/ 7,3 (SD 2,5) goed, df 684, t -
4,766, p <.01, Cohen’s d 0,5. Macrovragen 8,0 (SD 2,3)/ 6,8 (SD 2,2) goed, df 684, t -4,541, p 
<.01, Cohen’s d 0,5. 



Begrijpend lezen 

 149 

                                                          

Op basis van de gehanteerde normscores is gekeken naar aantallen uitvallers bij tech-
nisch en/of begrijpend lezen. Uit een Chi-kwadraat-analyse blijkt dat de geobserveer-
de frequenties van de subgroepen niet afwijken van wat je theoretisch zou verwachten 
op basis van afbreekscores en correlatie tussen de variabelen59. Ongeveer 6% van de 
onderzochte brugklassers is zwak in zowel technisch als begrijpend lezen. Ongeveer 
17% is wel zwak in begrijpend lezen, maar niet in technisch lezen, en ongeveer 6% is 
wel zwak in technisch lezen, maar niet in begrijpend lezen. Van het totale aantal 
zwakke EMT-lezers (n = 83) is 47% ook zwak in begrijpend lezen en 53% niet.  

We hebben gezien dat er bij begrijpend lezen verschillen zijn tussen de opleidingsni-
veaus en ook tussen zwakke en niet-zwakke lezers. Maar is er ook interactie tussen 
opleidingsniveau en technisch lezen? Om dat na te gaan is een variantieanalyse uitge-
voerd met 'tekstbegrip' als afhankelijke variabele en 'opleiding' en 'EMT zwak of niet' 
als groepsvariabelen. In Figuur 15 is te zien dat de prestaties van zwakke en niet-
zwakke lezers bij begrijpend lezen binnen de opleidingsniveaus ongeveer parallel lo-
pen. Alleen tussen de prestaties van zwakke en niet-zwakke lezers in vmbo-bbl 
bestaat een klein significant verschil60. De factor 'zwak lezen binnen de opleidingsni-
veaus' is niet significant, een indicatie dat de aantallen zwakke en niet-zwakke lezers 
binnen de opleidingsniveaus ongeveer dezelfde spreiding hebben.  

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

                                                          
61  Totaal df 81, t 2,676, p <.01, Cohen’s d 0,6. Macrovragen 7,6 (SD 1,9)/ 6,2 (SD 2,2) goed, df 81,  

t 3,247, p <.01, Cohen’s d 0,7. 
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5.5� Subtypen�bij�begrijpend�lezen�

Volgens de indeling van Hacquebord horen 225 leerlingen (33%) bij een van de drie 
typen zwakke lezers: 70 leerlingen (10%) zijn compenserende lezers (microvragen 
laag62, macrovragen gemiddeld of hoger), 45 leerlingen (7%) zijn schoolse lezers 
(microvragen gemiddeld of hoger, macrovragen laag) en 110 leerlingen (16%) zijn 
probleemlezers (micro- en macrovragen laag). Door de kleine aantallen vragen per 
subtest (12) en de soms wat scheve verdeling liggen percentiel 20 en gemiddeld ech-
ter vaak dicht bij elkaar, waardoor de aantallen per subtype groter zijn dan bij 
Hacquebord, die meer vragen in haar subtests heeft63. De verdeling van de subtypen 
is bij het Brugklasproject per opleidingsniveau heel verschillend, met als trend: hoe 
hoger het opleidingsniveau, hoe meer compenserende lezers en hoe minder probleem-
lezers. Na havo stopt de toename van compenserende lezers omdat er in de hoogste 
opleidingsniveaus sowieso weinig slechte lezers zijn. De test was voor deze leerlin-
gen wat te eenvoudig. 

Tabel 19  Subtypen lezers in verschillende opleidingsniveaus 
Subtypen zwakke lezers volgens de indeling van Hacquebord (2004) ingedeeld naar opleidingsni-
veau.  

vmbo-bbl vmbo-kbl vmbo-tl havo vwo gymnasium 

compenserende lezers 5 8 21 24 8 4

schoolse lezers 8 8 14 11 3 1

probleemlezers 48 34 17 9 2 0

                                                          
62  In navolging van Hacquebord: binnen percentiel 20. 
63 Bij Hacquebord is sprake van in totaal 20,5% zwakke lezers. Haar test is adaptief, wat betekent 

dat het niveau van de test afhankelijk is gemaakt van het opleidingsniveau. Dat in elk niveau 
ongeveer 20% van de lezers in de zwakke groep valt is echter een artefact, want op basis van die 
20% is de test genormeerd.
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Tekstbegrip�en�woordkennis�
Bij de resultaten is aangegeven dat woordkennis een belangrijke factor is voor tekst-
begrip. Een kleine woordenschat betekent vaak ook een slechtere score bij 
tekstbegrip. Hacquebord et al. (2004) geven in het rapport 'Voortgezet Taalvaardig' 
echter al aan dat in alle schooltypen aanzienlijke groepen leerlingen worden aange-
troffen die zwak zijn in tekstbegrip, maar niet in woordkennis, en andersom. 
Hetzelfde verschijnsel treffen we aan in het Brugklasonderzoek (zie Figuur 16). De 
correlatie tussen receptieve woordkennis en tekstbegrip is .51. 

Figuur 16  Scatterplot van tekstbegrip en woordkennis Nederlands 
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Op basis van de gehanteerde normscores is gekeken naar aantallen uitvallers bij 
woordkennis Nederlands en/of begrijpend lezen. Een Chi-kwadraat-analyse laat zien 



Begrijpend lezen 

 153 

dat de geobserveerde frequenties van de subgroepen niet afwijken van wat je theore-
tisch zou verwachten op basis van afbreekscores enerzijds en de correlatie tussen de 
variabelen anderzijds64. In het Brugklasonderzoek is volgens de norm van Hacque-
bord (percentiel 20) 23% zwak in tekstbegrip en 22% zwak in woordkennis. Van de 
leerlingen die zwak zijn in tekstbegrip is bijna de helft (47%) ook zwak in woordken-
nis; van de leerlingen die zwak zijn in woordkennis is eveneens bijna de helft (49%) 
zwak in tekstbegrip.  

Tabel 20  Zwak of niet bij tekstbegrip en woordkennis 
Overzicht van aantallen leerlingen die zwak en niet zwak scoren bij tekstbegrip en woordkennis. 
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Opvallend is dat in het Brugklasproject in vergelijking met Hacquebord et al. (2004) 
een veel kleiner percentage leerlingen bij zowel tekstbegrip als woordkennis onder de 
norm scoort en een wat groter percentage bij beide activiteiten niet uitvalt (zie Tabel 
21). Duidelijk is ook dat allochtone leerlingen die alleen uitvallen op tekstbegrip of 
zowel op tekstbegrip als woordkennis veel vaker laag scoren.  

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

Brugklasproject Hacquebord 2004 

Tekstbegrip Woordkennis n
perc van totaal
N = 686 

perc van alloch 
N= 83 

+ + 418 (34) 65,9 40,5 57,4
- + 74 (10) 12,2 8,4 10,0
+ - 53 (23) 11,0 27,4 9,4
- - 58 (16) 10,7 19,0 23,2

5.6� Samenvatting�en�conclusies�

Bij begrijpend lezen is sprake van twee belangrijke processen: het herkennen van de 
betekenis van afzonderlijke woorden en processen die deze losse woorden verwerken 
tot boodschappen. Het uiteindelijke doel is dat lezers een mentale representatie van de 
tekst opbouwen die een goede weerspiegeling is van inhoud en bedoeling van de 
tekst. Dit proces vereist integratie van een hele serie informatiebronnen. 

Gezien de complexiteit van begrijpend lezen is het niet verwonderlijk dat veel men-
sen er moeite mee hebben. Volgens de simpele visie zijn voor deze activiteit twee 
dingen nodig: decodeervaardigheid en taalbegrip. Beide zijn noodzakelijk. Kinderen 
met tekstbegripproblemen hebben volgens deze visie dus tekorten in decoderen, in 
taalbegrip, of in beide. Tekorten in taalbegrip kunnen echter complex zijn. Naast be-
perkingen op het gebied van woordkennis en syntactische kennis, en problemen met 
verwerkingsprocessen zoals het maken van inferenties, kunnen ook andere eigen-
schappen en achtergronden van de lezer een rol spelen, zoals intelligentie, motivatie, 
concentratie en werkgeheugen. Als het technisch lezen zich eenmaal ontwikkeld 
heeft, zijn tekstbegripproblemen vaak vooral taalbegripproblemen, die niet alleen bij 
begrijpend lezen, maar ook bij begrijpend luisteren aan de oppervlakte komen. 
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Brugklasleerlingen hadden bij de tekstbegriptest, die helemaal aan het begin van de 
eerste testsessie werd afgenomen gemiddeld 25 van de 36 vragen goed. De resultaten 
vertonen zoals verwacht een plafondeffect, waardoor in de hoogste opleidingsniveaus 
relatief weinig zwakke lezers voorkomen. De zwakke lezers vormen 23% van de tota-
le populatie. Zij voldoen volgens het referentiekader van de ‘Expertgroep Doorlopen-
de Leerlijnen Taal en Rekenen’ (SLO, 2008) wat begrijpend lezen betreft waarschijn-
lijk niet aan de capaciteiten die noodzakelijk zijn voor goed maatschappelijk 
functioneren. Aangenomen mag worden dat ze ook problemen hebben met het begrij-
pen van teksten die langer en abstracter zijn dan de eenvoudige teksten in de 
afgenomen test. In navolging van de Tekstbegriptest van Hacquebord zijn in de test 
drie subtests aangebracht. De 12 vragen op microniveau gaan over de betekenis van 
woorden en woordgroepen; de 12 vragen op mesoniveau gaan over de relaties tussen 
zinnen en de structuur van paragrafen; de vragen op macroniveau gaan over de grote 
lijn van de tekst, dat wil zeggen: onderwerp en hoofdgedachte, tekstfunctie en bedoe-
ling van de schrijver. Bij de drie subtests hebben brugklassers gemiddeld 8 van de 12 
vragen goed. 

Bij begrijpend lezen zijn de verschillen tussen opeenvolgende opleidingsniveaus gro-
ter dan bij technisch lezen. Alle verschillen zijn nu significant. Bij de test als geheel 
en bij de resultaten van de subtests is overal een oplopende lijn te zien. Het verschil in 
werktijd is in het algemeen en tussen opeenvolgende opleidingsniveaus nergens signi-
ficant. Wanneer de norm van Hacquebord wordt aangehouden (percentiel 20), dan 
zijn zoals verwacht de aantallen zwakke lezers per opleidingsniveau zeer verschil-
lend. In vmbo-bbl valt 73% van de leerlingen in deze groep; in de gymnasiumgroep 
0%.

Meisjes hebben in Nederland en een aantal andere landen een kleine tot middelmatige 
voorsprong op de jongens als het gaat om taal en lezen (Van Langen & Driessen, 
2006). Dat verschijnsel zien we opnieuw terug in de resultaten van de tekstbegriptest. 
Het verschil lijkt niet zo groot (meisjes 26 vragen goed, versus jongens 24), maar is 
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stabiel over de subtests en ook horen bijna twee keer zoveel jongens als meisjes bij de 
groep zwakke lezers. Er is geen verschil in werktijd. 

Prestatieverschillen bij tekstbegrip hangen ook samen met taalachtergrond. Terwijl al-
lochtone leerlingen bij technisch lezen niet onderdoen voor autochtone leerlingen zijn 
ze wel minder goed in begrijpend lezen. Dit geldt bij de subtests echter alleen voor de 
micro- en mesovragen, die over het algemeen samenhangen met woordkennis, maar 
niet voor vragen op macroniveau, waarvoor hogere-orde-processen ingeschakeld 
moeten worden. Allochtone leerlingen hebben voor begrijpend lezen ook gemiddeld 
meer tijd nodig dan autochtone leerlingen. Omdat we weten dat er geen verschillen in 
decodeervaardigheid zijn, en de hogere-orde-processen gezien de normale scores bij 
de macrovragen ook in orde lijken, zou dit verschil vooral verklaard kunnen worden 
op basis van zwakke semantische vaardigheden: het niet, of niet snel genoeg, be-
schikbaar hebben van woordbetekenissen. 

Achtergrondfactoren�bij�begrijpend�lezen�
Bij begrijpend lezen bleek de klas van de leerlingen van invloed te zijn op hun presta-
ties. Een eerste reden daarvoor zou kunnen zijn verschillen in plaatsingsbeleid van de 
deelnemende scholen, maar aangezien binnen de opleidingsniveaus de verschillen 
tussen de scholen over het algemeen minimaal zijn, is dat niet aannemelijk. Een bete-
re reden is wellicht dat we gemerkt hebben dat scholen binnen de opleidingsniveaus 
de beter en slechter presterende leerlingen vaak in afzonderlijke klassen plaatsen. Het 
is niet vreemd dat deze niveauverschillen vooral bij begrijpend lezen aan de opper-
vlakte komen, want opleidingsniveau is een belangrijke voorspeller voor begrijpend 
lezen. 

Omdat een regressieanalyse niet mogelijk was en we toch wilden nagaan welke facto-
ren de variantie bij begrijpend lezen verklaren, is een serie afzonderlijke mixed-
models-analyses uitgevoerd met ‘klas’ als subject. De invloed van klas is daarin dus 
verrekend. Opvallend resultaat van deze berekeningen is de beperkte invloed van fo-
nologisch decoderen in vergelijking met technisch lezen, en de grotere invloed van 
leeservaring en woordkennis. De twee snelheidsmaten (benoemsnelheid en reactie-
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snelheid bij de Orthografische Test Nederlands) hebben geen effect op begrijpend le-
zen. De overige orthografische maten, en vooral de orthografische kennis als maat 
van hoeveelheid en kwaliteit van de orthografische opslag wel. Er werd ook een indi-
catie gevonden dat syntactische competentie een rol speelt bij begrijpend lezen. Aan 
de R2-change-berekening is te zien dat wanneer eerdere factoren worden meegewo-
gen, het opleidingsniveau veruit de belangrijkste voorspeller is voor begrijpend lezen. 
Daarna verklaren de ervaringsvariabelen leeservaring en woordkennis nog een klein 
deel van de variantie, de fonologische competentie telt niet meer mee en voor de or-
thografische competentie blijft nog een miniem effect over. 

Subtypen�bij�begrijpend�lezen�
Hoewel er slechts een bescheiden verband bestaat tussen technisch en begrijpend le-
zen, is het toch zo dat technisch zwakke lezers gemiddeld minder goed presteren bij 
tekstbegrip. Daarnaast doen leerlingen die onder de norm scoren bij de EMT signifi-
cant langer over het maken van de test. Maar zoals al verwacht gaat zwak technisch 
lezen lang niet altijd samen met zwak begrijpend lezen. Slechts ongeveer 6% van de 
onderzochte brugklassers is zwak in zowel technisch als begrijpend lezen. Eveneens 
ongeveer 6% van de brugklassers is wel zwak in technisch lezen, maar niet in begrij-
pend lezen. Een grote groep van ongeveer 17% is wel zwak in begrijpend lezen, maar 
niet in technisch lezen. Dat is te verklaren op basis van het beperkte effect dat fonolo-
gische competentie heeft op begrijpend lezen, terwijl deze factor voor technisch lezen 
juist zo belangrijk is. Bij tekstbegrip kon bovendien opnieuw een verschil gemeten 
worden tussen de prestaties van zwakke lezers met en zonder voldoende orthografi-
sche kennis.  

De subtypen zwakke lezers van Hacquebord et al. (2004) zijn ook in de resultaten van 
het Brugklasproject te onderscheiden. Er zijn schoolse lezers die goed presteren op 
microniveau (woordkennis) maar niet op macroniveau (het begrijpen van de grote lijn 
van de tekst); er zijn compenserende lezers die slechte prestaties bij woordkennis 
combineren met goede prestaties op macroniveau; er zijn probleemlezers die zowel 
op micro- als macroniveau onder de norm blijven. De verdeling van de subtypen over 
de opleidingsniveaus is bij het Brugklasproject heel verschillend, maar de trend is: 
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hoe hoger het vo-type, hoe meer compenserende en hoe minder probleemlezers. Bij 
het begrip ‘compenserend’ is overigens nog wel een kanttekening te maken. ‘Com-
penserende lezers’ horen soms wel en soms niet bij de groep zwakke lezers. Er zou 
alleen sprake zijn van compenseren als macroscores ervoor zorgen dat het tekstbe-
gripniveau toch voldoende is. Dat is echter niet altijd het geval. 

Op basis van woordkennis is bij begrijpend lezen een nog wat andere indeling in sub-
typen mogelijk. Hacquebord et al. (2004) geven in het rapport 'Voortgezet 
Taalvaardig' aan dat in alle schooltypen aanzienlijke groepen leerlingen zijn aange-
troffen die zwak zijn in tekstbegrip, maar niet in woordkennis, én andersom. In het 
Brugklasonderzoek gaat het om 158 leerlingen (23%) die zwak zijn in tekstbegrip en 
150 leerlingen (22%) die volgens de norm van Hacquebord (score binnen percentiel 
20) zwak zijn in woordkennis. Van de leerlingen die zwak zijn in tekstbegrip is bijna 
de helft ook zwak in woordkennis, de rest niet. Opvallend is vooral dat in het Brug-
klasproject een veel kleiner percentage bij zowel tekstbegrip als woordkennis zwak is 
en een groter percentage bij beide activiteiten niet uitvalt dan bij Hacquebord et al. 
(2004). Het verschil heeft waarschijnlijk te maken met de gebruikte instrumenten. Het 
zal een rol gespeeld hebben dat de tekstbegriptest van het Brugklasproject voor een 
deel van de leerlingen wat te eenvoudig was. Het verschil kan bovendien veroorzaakt 
zijn doordat de woordkennistesten van beide onderzoeken niet goed vergeleken kun-
nen worden. De door ons gebruikte test is zuiver receptief: leerlingen horen een 
woord en kiezen het bijpassende plaatje; bij de woordkennistest van Hacquebord 
moet gelezen worden. De correlatie tussen de beide Hacquebordtesten (r = .72) is 
daardoor hoger dan de correlatie tussen tekstbegrip en woordkennis bij het Brugklas-
project (r = .51). Omdat bij Hacquebord woordkennis voor een deel ook lezen is, 
wordt de groep die slecht is in zowel woordkennis als begrijpend lezen ook groter. De 
percentages ‘eenzijdig zwakken’ (alleen in tekstbegrip, of alleen in woordkennis) ont-
lopen elkaar in beide onderzoeken niet veel. Bij de groep die wel zwak is in 
begrijpend lezen maar niet in woordkennis, moet sprake zijn van tekorten op andere 
gebieden dan de basale kennis van woordbetekenissen, wellicht in de door ons niet 
apart onderzochte hogere-orde-processen. 
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Tekstbegrip�van�allochtone�leerlingen�
Als we het hebben over leerlingen met een geringe woordkennis, dan komen meteen 
de allochtone leerlingen in beeld. Hierboven is al aangegeven allochtone leerlingen 
minder goed presteren bij tekstbegrip. Dat lijkt te maken te hebben met hun woord-
kennis. Ongeveer 27% van de allochtone leerlingen valt niet alleen uit bij tekstbegrip, 
maar ook bij woordkennis. In de groep autochtone leerlingen is dit percentage 11%. 
Ook de deelscores wijzen in die richting. Terwijl allochtone leerlingen slechter scoren 
bij micro- en mesovragen, doen ze niet onder voor autochtone leerlingen bij macro-
vragen over de grote lijn van de tekst. Daardoor zijn ze oververtegenwoordigd bij het 
subtype van de compenserende lezer. Bij macrovragen kan een strategische, meta-
cognitieve aanpak gekozen worden en kan bijvoorbeeld door te kijken naar illustratie, 
titel en inleiding uitgevonden worden wat onderwerp en hoofdgedachte zijn. Alloch-
tone leerlingen doen dat niet slechter dan autochtone leerlingen. 

In het voorgaande is duidelijk geworden dat de prestaties bij tekstbegrip in de brug-
klas sterk uiteenlopen. Vooral in de lage opleidingsniveaus wordt laag gescoord. 
Leerlingen die onder de norm scoren bij de eenvoudige tekstbegriptest die afgenomen 
werd, voldoen waarschijnlijk niet aan de fundamentele kwaliteit die noodzakelijk is 
voor goed maatschappelijk functioneren. Het ligt voor de hand dat zij ook moeite zul-
len hebben met het begrijpen van schoolboekteksten.  




