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9� Nabeschouwing�

In het Brugklasproject is onderzoek gedaan naar het lezen en spellen van brugklas-
leerlingen bij Nederlands en Engels. Er is niet alleen gekeken naar de taalprestaties 
als zodanig, maar ook geprobeerd om verklaringen die in de literatuur gegeven wor-
den voor prestatieverschillen bij lezen en spellen in verband te brengen met de 
resultaten van de onderzochte leerlingen. Een belangrijk doel daarvan was verklarin-
gen te vinden voor sterkte-zwakte-profielen die op het gebied van lezen en spellen in 
de onderwijspraktijk worden aangetroffen. In het bijzonder is gekeken naar de bete-
kenis van zwak technisch lezen voor andere taalvaardigheden. Van drie subgroepen 
met een tekort op het gebied van technisch lezen en/of woordkennis is bovendien de 
ontwikkeling in het eerste brugklasjaar gevolgd en vergeleken met een controlegroep.  

Hieronder brengen we de informatie uit verschillende hoofdstukken bij elkaar en gaan 
na in hoeverre de onderzoeksdoelen die in de introductie gegeven worden (p. V), be-
reikt zijn. Het laatste onderzoeksdoel, het presenteren van een ontwerp voor de 
signalering van problemen met lezen en spellen, wordt in dit hoofdstuk nog gereali-
seerd (p. 299). Tot slot evalueren we instrumenten en gegevensverwerking van het 
Brugklasonderzoek en doen suggesties voor toekomstig onderzoek. 

9.1� Taalprestaties�van�brugklasleerlingen�

Leerlingen die in groep 8 van de basisschool nog bij elkaar in de klas zitten en 
meestal hetzelfde onderwijs krijgen, worden in het voortgezet onderwijs verdeeld 
over verschillende opleidingsniveaus. In het Brugklasonderzoek is gebleken dat de 
taalprestaties in deze vo-typen vaak sterk verschillen. Bij technisch lezen heeft 18% 
van de totale populatie een achterstand van twee jaar of meer op de gemiddelde pres-
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taties, maar in vmbo-bbl hoort 27% bij deze zwakke lezers en in de gymnasiumgroep 
6%. Bij spelling Nederlands hebben leerlingen in vmbo-bbl en -kbl gemiddeld een 
achterstand van twee jaar of meer op de gemiddelde scores van de totale populatie en 
hoort in vmbo-bbl 44% van de leerlingen bij de zwakke groep tegenover 0% in de 
gymnasiumgroep. De verschillen tussen leerlingen in lagere en hogere opleidingsni-
veaus zijn echter niet bij alle taalvaardigheden even groot (zie Figuur 42).  

Figuur 42  Verschillen tussen z-scores van vmbo en hoger 
Gemiddelde z-scores van leerlingen van het vmbo (beneden de nullijn) en leerlingen van ha-
vo/vwo/gymnasium (boven de nullijn) bij de Nederlandse en Engelse taalvaardigheden. Bij 
begrijpend lezen Nederlands zijn de verschillen tussen deze opleidingsniveaus het grootst. 
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Voor ‘zwak lezen’ is in het onderzoek de norm aangehouden die volgens de makers 
van de Een-Minuut-Test geldt voor de hele brugklas. Deze norm mag volgens hen 
niet opgevat worden als ‘iets wat bereikt hoort te worden’, maar als ‘datgene wat 
normaal is’ (Brus & Voeten, 1973). Maar ‘datgene wat normaal is’ in het laagste op-
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leidingsniveau is niet hetzelfde als in het hoogste opleidingsniveau en aan technisch 
lezen worden niet overal dezelfde eisen gesteld. Gymnasiumleerlingen moeten meer 
en moeilijker teksten lezen dan leerlingen in de laagste vmbo-niveaus, waar waar-
schijnlijk ook een ander niveau van technisch lezen voor nodig is. De uniforme, 
veelgebruikte norm voor technisch lezen is daarom niet zo geschikt om binnen elk op-
leidingsniveau vast te stellen welke leerlingen zo zwak lezen dat problemen bij het 
volgen van de opleiding verwacht kunnen worden. Gebruik van de norm kan in de la-
gere opleidingsniveaus leiden tot oversignalering en in de hogere opleidingsniveaus
tot ondersignalering van problemen met technisch lezen. Uitsplitsing in twee verschil-
lende normen voor de brugklas zou meer recht doen aan ‘wat normaal is’ in de 
verschillende vo-typen en kunnen helpen de zwakke lezers te signaleren die voor het 
volgen van onderwijs in de gevarenzone zitten. De testpraktijk lijkt de uniforme norm 
voor zwak lezen ook niet altijd te volgen. Er zijn in het Brugklasproject zowel in de 
lagere als in de hogere opleidingsniveaus leerlingen die bij technisch lezen niet onder 
deze EMT-norm scoren, terwijl ze wel beschikken over een dyslexieverklaring156.
Het is mogelijk dat bij deze leerlingen het zwakke lezen inmiddels is bijgespijkerd tot 
boven de norm, of dat - in de hogere opleidingsniveaus - bij de diagnosticering van 
dyslexie een discrepantieformule is gebruikt157.

Inheemse�woorden�en�leenwoorden�
In crosslinguïstisch leesonderzoek wordt altijd aangenomen dat het Nederlands een 
tamelijk transparante orthografie heeft. De voorbereiding van ons onderzoek heeft tot 
de vraag geleid of dat werkelijk zo is. Vastgesteld is dat in vergelijkende onderzoeken 
alleen woorden gekozen worden die volgens de Nederlandse fonologische en ortho-
grafische regels zijn opgebouwd. Leenwoorden blijven altijd buiten beschouwing. In 

156  In vmbo 10 leerlingen; in havo en hoger 12 leerlingen. Zij hadden bij de toelating al een dys-
lexieverklaring, of hebben deze in de loop van de brugklas gekregen. 

157 Bij leerlingen met een groter leervermogen kan sprake zijn van een discrepantie tussen enerzijds 
de decodeerprestaties (technisch lezen en spellen) en anderzijds luistervaardigheid, woord- en 
wereldkennis en begripsstrategieën (Van der Leij, 2003). Het decodeervermogen kan boven de 
norm zijn, maar toch problemen opleveren bij het volgen van onderwijs op een hoger niveau. 
Omdat sprake is van discrepantie met andere capaciteiten, wordt dan soms toch een dyslexie-
verklaring uitgegeven.
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het brugklasonderzoek is aannemelijk gemaakt dat het lezen van inheemse Neder-
landse woorden afwijkt van het lezen van Engelse leenwoorden. In elk geval worden 
deze woorden langzamer gelezen, wat te maken zal hebben met de lagere frequentie 
en wellicht ook grotere onregelmatigheid. Bovendien is bij het lezen ervan mogelijk 
sprake van een andere manier van verwerken. Leerlingen die relatief sterk zijn in het 
lezen van leenwoorden zouden deze wellicht op de ‘Engelse’ manier verwerken, na-
melijk door ook de woordbetekenis in te schakelen bij de woordherkenning. Dat 
leenwoorden over het algemeen bij het lezen zo weinig problemen lijken op te leveren 
heeft misschien te maken met het gegeven dat in Nederland - anders dan in Engeland 
- woorden met onregelmatigheden in de grafeem-foneem-koppelingen of in de ortho-
grafische opbouw pas worden aangeboden nadat de basisregels worden beheerst. Het 
zou kunnen zijn dat het aanleren van dit soort uitzonderingen op de regels dan minder 
problematisch is. 

Stillezen�en�begrijpend�lezen�
Stillezen is belangrijk voor het volgen van onderwijs en voor deelname aan de maat-
schappij. In het Brugklasonderzoek hebben we gemeten hoe snel leerlingen zijn in het 
stillezen van zinnen. De aanwezigheid van context en het niet volledig hoeven ver-
klanken van woorden zorgen ervoor dat een hogere leessnelheid ontwikkeld kan 
worden dan bij het hardop lezen van afzonderlijke woorden. Net als bij deze laatste 
vaardigheid echter zijn er ook bij stillezen aanzienlijke verschillen tussen leerlingen 
van verschillende opleidingsniveaus. Veel leerlingen halen aan het begin van de 
brugklas nog niet de snelheid die nodig is voor het lezen van ondertitels op de televi-
sie of in de bioscoop. Deze leerlingen zijn daardoor maatschappelijk enigszins gehan-
dicapt. Onbekend is echter ook hier welke stilleessnelheid minimaal nodig is voor het 
leren in verschillende vormen van onderwijs.  

Het doel van lezen is dat lezers een mentale representatie opbouwen van de inhoud en 
bedoeling van teksten. Dat vereist integratie van een groot aantal processen, waar 
technisch (stil)lezen er een van is. Leerlingen die zwak presteerden bij de eenvoudige 
tekstbegriptest die afgenomen werd in het Brugklasonderzoek vormen 23% van de to-
tale populatie. In vmbo-bbl hoort 73% van de leerlingen bij die zwakke groep en in de 
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gymnasiumgroep 0%. Ook hier wordt echter met de gebruikte uniforme norm op-
nieuw geen recht gedaan aan de verschillende eisen die in de hogere en lagere 
opleidingsniveaus aan het begrijpend lezen gesteld worden. Gezien de eenvoud van 
de test is het de vraag of zelfs in de lagere opleidingsniveaus leerlingen die onder de 
norm scoren voldoende zijn toegerust voor het zelfstandig opnemen van informatie 
uit schoolboeken en voor het lezen dat vereist is voor zelfstandige deelname aan de 
maatschappij. 

Spelling�Nederlands�
Vergeleken met lezen is spellen een minder geautomatiseerd, meer serieel proces, 
waarbij snelheid minder belangrijk is dan accuratesse en waarbij verschillende soor-
ten regels op het juiste moment bewust moeten worden toegepast. Spellen is daardoor 
moeilijker dan technisch lezen en foutloos spellen doet een groter beroep op intellec-
tuele capaciteiten. Hierboven is al aangegeven dat er bij deze activiteit grote verschil-
len zijn tussen leerlingen van verschillende opleidingsniveaus. Omdat spellen zoveel 
moeilijker is dan technisch lezen neemt het leren ervan veel meer tijd in beslag. Door 
het analyseren van de gemaakte fouten kon worden vastgesteld dat de alfabetische en 
orthografische spellingen voor de meeste brugklasleerlingen weinig problemen meer 
opleveren, maar de morfologische en vooral de logografische spellingen des te meer. 
Alleen zwakke lezers zitten nog in de overgangsfase van alfabetisch naar orthogra-
fisch (in de taxonomie van Frith). De grammaticaal bepaalde morfologische spellin-
gen vormen een aparte categorie die voor alle brugklassers, ook in de hogere 
opleidingsniveaus, nog veel problemen oplevert. Het gaat hierbij vaak om homofo-
nen, waarbij voor het kiezen van de juiste vorm gekeken moet worden naar de 
grammaticale functie van het woord. 

Nederlands�en�Engels�
In het Brugklasonderzoek is ook het technisch lezen en spellen bij Engels onderzocht. 
De grote verschillen die we daarbij binnen de opleidingsniveaus aantreffen hebben 
waarschijnlijk onder andere te maken met verschillen in het voorheen genoten onder-
wijs en de ervaring met Engels. Ondanks de grote variantie die bij Engels in alle vo-
types wordt aangetroffen, zijn er in de hogere opleidingsniveaus vergeleken bij Ne-
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derlands minder leerlingen die zwakke prestaties leveren bij het lezen en spellen in 
deze taal. Een van de redenen daarvoor is mogelijk dat leerlingen in de hogere ni-
veaus beter zijn in impliciet leren, een vorm van leren die nodig is voor het leren van 
Engels, omdat schoolboeken de klanktekenkoppelingen en de Engelse orthografie niet 
systematisch aanbieden. Bovendien krijgen deze leerlingen wellicht ook buiten de 
school meer met Engels te maken en worden ze daar meer gestimuleerd om zich die 
vreemde taal eigen te maken. 

Ongeveer 54% van de leerlingen die uitvalt bij technisch lezen Nederlands valt ook 
uit bij technisch lezen Engels en ongeveer 63% van de zwakke spellers bij Nederlands 
is ook zwak bij Engels. Andersom is het zo dat als leerlingen niet zwak zijn bij tech-
nisch lezen Nederlands ze in 92% van de gevallen ook niet zwak zijn bij dezelfde 
activiteit in het Engels bij spelling is dat zelfs 94%. Daarmee wordt de Linguistic Co-
ding Differences Hypothesis (LCDH) bevestigd (Ganschow et al., 1991) die de 
crosslinguïstische universaliteit van lees- en spellingvaardigheid en van onderliggen-
de tekorten bij zwakte op dit terrein voorspelt. Er is in het Brugklasproject echter ook 
een beperkte groep leerlingen gesignaleerd die alleen bij Engels laag scoort, evenals 
een groep die alleen bij Nederlands uitvalt. Deze variatie heeft vooral te maken met 
verschillen in de Engelse woordkennis, die voorafgaand aan de brugklas in het on-
derwijs of thuis is opgebouwd. Woordkennis faciliteert de woordherkenning bij het 
aanvankelijk lezen. Dat was ooit bij het leren lezen in het Nederlands het geval en 
speelt in de brugklas een rol bij het leren lezen in het Engels. Daarnaast is in vergelij-
king met het lezen van Nederlandse woorden bij het lezen van Engelse woorden 
wellicht sprake van een andere, minder seriële en meer parallelle manier van verwer-
ken waarbij voor de woordherkenning ook de semantiek wordt ingeschakeld (o.a. 
Paulesu et al., 2000). Leerlingen die vanuit een zwakte in serieel decoderen vaker de-
ze laatste aanpak gebruiken, kunnen daardoor relatief beter presteren bij het lezen van 
Engelse leenwoorden en Engelse woorden. 

Dat bij de Engelse spelling de foutenpercentages in alle opleidingsniveaus vele malen 
hoger dan zijn bij de Nederlandse spelling was wel te verwachten, omdat brugklas-
leerlingen pas begonnen zijn met de verwerving van het Engels. Duidelijk is dat over 
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het algemeen de prestaties bij Engels aan het begin van het schooljaar nog erg beperkt 
zijn, al kwamen we in alle opleidingsniveaus ook uitzonderingen tegen. Hoewel bij 
spellen de foutenpercentages in het Engels veel hoger zijn dan in het Nederlands, zijn 
er ook overeenkomsten. In beide talen zijn bijvoorbeeld alfabetische spellingen rela-
tief het gemakkelijkst. De absolute foutenaantallen zijn echter aan het begin van de 
brugklas bij Engels vooral in de laagste opleidingsniveaus nog erg hoog. De kennis 
van Engelse klanktekenkoppelingen is op dat moment nog zeer beperkt. 

Sekse�en�etnische�achtergrond�
In het Brugklasonderzoek wordt het beeld bevestigd dat meisjes over het algemeen 
wat beter zijn in Nederlands dan jongens (Van Langen & Driessen, 2006). De ver-
schillen tussen de groepen zijn niet groot - bij technisch lezen bijvoorbeeld gemiddeld 
80 versus 77 woorden per minuut. Bij Engels echter scoren de jongens hoger - bij 
technisch lezen bijvoorbeeld gemiddeld 41 versus 35 woorden per minuut, terwijl we 
niet hebben kunnen vaststellen dat ze meer ervaring met Engels hebben. Aangezien 
ook een cognitief-biologisch verschil niet voor de hand ligt, moet de reden voor dit 
verschijnstel waarschijnlijk gezocht worden in de attitude. Jongens zijn wellicht meer 
gemotiveerd voor Engels dan meisjes omdat ze Engels als taal van techniek, compu-
ters, computerspellen, muziek en films in tegenstelling tot Nederlands wel ‘cool’ 
vinden.  

Allochtone leerlingen doen niet onder voor autochtone leerlingen als het gaat om 
technisch lezen en spellen. Niet in het Nederlands en ook niet in het Engels. Ze blij-
ven wel achter bij stillezen en begrijpend lezen. Dat is te verklaren uit het gegeven dat 
het bij de afgenomen testen ook gaat om taalbegrip. Woordkennis is daarvoor een be-
langrijke voorspellende factor en allochtone leerlingen hebben op dit gebied vaker 
een achterstand.  
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9.2� Vergelijking�van�predictoren�

Achtergrondfactoren en onderliggende cognitieve factoren voorspellen in verschillen-
de mate de variantie bij Nederlandse en Engelse taalvaardigheden. In Tabel 53 zijn de 
percentages verklaarde variantie uit de regressieanalyses bij elkaar gezet, het gaat om 
de R2-change-percentages van het uiteindelijke regressiemodel, wat betekent in elk 
percentage het effect van de percentages links ervan is meegewogen. In de kolom ‘in-
tercept/ achtergrond’ zijn bij elkaar geteld de percentages van intercept/ opleidings-
niveau en de ‘ervaringsfactoren’ (leeservaring, ervaring met Engels en woordkennis). 
Fonologische competentie omvat fonologisch decoderen en fonologisch bewustzijn. 
Benoemsnelheid noemt de voorspellende waarde van RAN-Cijfers. Orthografische 
competentie betreft de bijdrage van visuele attentie, flitslezen pseudowoorden, ortho-
grafische kennis en reactietijd bij orthografische keuzes. Hoewel de percentages van 
de verschillende taalonderdelen niet exact te vergelijken zijn, onder andere omdat de 
totale hoeveelheid verklaarde variantie verschilt, menen we toch deze vergelijking te 
kunnen maken, omdat overal hetzelfde regressiemodel is gebruikt en het steeds gaat 
om dezelfde populatie. Alleen bij begrijpend lezen is via een multilevel-analyse na-
gaan welke factoren van invloed zijn op de variantie bij begrijpend lezen, nadat 
rekening is gehouden met de invloed van de factor ‘klas’.  

Vergelijken we in Tabel 53 de totale verklaarde variantie (kolom rechts) dan is te zien 
dat de door het model verklaarde hoeveelheid variantie het kleinst is bij stillezen, 
spelling Nederlands en begrijpend lezen. Uitbreiding of verandering van het model, 
waarbij ruimte wordt gegeven aan morfologische en (voor lezen) syntactische metin-
gen, zou tot hogere percentages kunnen leiden. Opvallend is verder dat intercept, 
opleidingsniveau en ervaringsfactoren de grootste voorspellende waarde hebben bij 
begrijpend lezen. Andere onderliggende factoren dragen hierna vrijwel niet meer bij 
aan verklaring van de individuele verschillen tussen leerlingen. 
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Tabel 53  Percentages verklaarde variantie bij verschillende taalvaardigheden 
Percentages verklaarde variantie uit de regressieanalyses bij verschillende taalvaardigheden in 
Nederlands en Engels. Van links naar rechts: samengevoegd intercept + opleidingsniveau + erva-
ringsvariabelen (achtergrond), fonologische competentie, benoemsnelheid, orthografische compe-
tentie en de totale hoeveelheid verklaarde variantie. 

intercept/
achtergrond 

fonologische 
competentie

Benoem-
snelheid 

orthogr. 
competentie

totale
R2-change

Technisch lezen NL 20% 42% 5% 3% 70%
Technisch lezen Engels 43% 22% 0% 2% 67%
Lezen van leenwoorden  33% 28% 2% 6% 69%
Stillezen 36% 12% 0% 7% 55%
Begrijpend lezen 60% 0% 0% 1% 61%
Spelling Nederlands 36% 14% 1% 7% 58%
Spelling Engels 53% 9% 1% 6% 69%

Bij technisch lezen Nederlands valt vooral de grote hoeveelheid variantie op die ver-
klaard wordt door de fonologische competentie, die bij deze test vooral bestaat uit 
fonologisch decoderen (het hardop lezen van pseudowoorden). Hierbij moet wel in 
aanmerking worden genomen dat in hoofdstuk 3 aannemelijk is gemaakt dat de ge-
bruikte test (De Klepel) geen zuiver fonologische test is (zie ook paragraaf 9.7). Het 
is ook alleen bij technisch lezen Nederlands dat benoemsnelheid (RAN-cijfers) na fo-
nologische competentie nog een substantiële hoeveelheid variantie verklaart. We zien 
dat de betekenis van deze factor voor het lezen van de meer onregelmatige leenwoor-
den kleiner is en dat hij voor het lezen van Engelse woorden helemaal niet meer 
meetelt. Het eerste is in overeenstemming met onderzoek waaruit blijkt dat benoem-
snelheid meer voorspellende waarde heeft voor het lezen in tamelijk transparante 
talen (Wimmer, 1993; De Jong & Van der Leij, 2003) waartoe de inheemse Neder-
landse woorden gerekend kunnen worden. Dat benoemsnelheid geen voorspellende 
waarde heeft voor het lezen van de Engelse woorden van de One Minute Test is niet 
in overeenstemming met Morfidi et al. (2007) die wel een effect vonden van deze fac-
tor. Haar onderzoek richtte zich echter 15-jarigen, die verder gevorderd waren in de 
verwerving van het Engels dan de leerlingen van het Brugklasproject. Voor het rudi-
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mentaire lezen van Engelse woorden aan het begin van de brugklas is benoemsnel-
heid in dit regressiemodel na de fonologische competentie geen voorspellende factor 
meer.  

Orthografische�competentie�
Ook in deze studie verklaart de orthografische competentie een afzonderlijke hoe-
veelheid variantie nadat rekening is gehouden met achtergrondfactoren en 
fonologische competentie, vooral bij het lezen van leenwoorden, bij stillezen en bij 
spelling. Er bestaat echter veel discussie over de rol van orthografische verwerking bij 
lezen en spellen (Zie voor reviews Burt, 2006; Castles & Nation, 2006). Het eerste 
probleem dat gesignaleerd wordt is dat orthografische competentie meestal wordt 
gemeten door de orthografische kennis te onderzoeken, die eigenlijk het resultaat is 
van orthografische verwerking. Ook in het Brugklasproject is dat gebeurd. Orthogra-
fische kennis wordt opgebouwd in het langetermijngeheugen door woorden te 
ontcijferen of te spellen, en daarbij worden nooit alleen orthografische capaciteiten 
gebruikt, maar wordt ook gebruikgemaakt van fonologische, morfologische en se-
mantische kennis.  

Nog niet duidelijk is bovendien wat precies onder ‘orthografische competentie’ moet 
worden verstaan. In het Brugklasonderzoek hebben we naast het meten van orthogra-
fische kennis twee aspecten van orthografische verwerking getoetst: (1) het kunnen 
onthouden van letterreeksen die geen bestaand woord vormen, en (2) de snelheid 
waarmee orthografische informatie uit het langetermijngeheugen kan worden gehaald. 
Het eerste aspect is gemeten met twee verschillende testen: de Visuele Attentie Test, 
waarin reeksen kort geflitste hoofdletters onthouden en ingetypt moesten worden en 
de test Flitslezen Pseudowoorden, waarin eveneens kort geflitste pseudowoorden 
moesten worden herkend. Het tweede aspect bestaat uit de gemiddelde reactietijd bij 
de goede antwoorden van de Orthografische test Nederlands. Het ligt voor de hand 
dat bij beide activiteiten naast orthografische verwerking ook fonologische verwer-
king plaatsvindt. Tijdens het herhalingsproces dat plaatsvindt in het kortetermijn-
geheugen kunnen de hoofdletterreeksen immers intern worden verklankt, wat het 
onthouden vergemakkelijkt. Ook voor het onthouden van vooral de langere geflitste 
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pseudowoorden zal de interne spraak worden ingeschakeld. Het is dus de vraag of or-
thografische verwerking zonder inschakeling van de fonologie wel bestaat en of die 
gemeten kan worden. De discussie daarover wordt nog altijd gevoerd (Van Orden & 
Kloos, 2005).  

Net als in de meeste andere onderzoeken is dus ook in het Brugklasonderzoek geen 
sprake geweest van zuiver orthografische metingen. Maar hoewel onze metingen niet 
‘zuiver’ orthografisch zijn, hebben we vaak gezien dat ze, nadat rekening is gehouden 
met achtergrondfactoren, fonologische competentie en benoemsnelheid, wel een af-
zonderlijke hoeveelheid variantie verklaren. Die hoeveelheid is groter bij het lezen 
van leenwoorden dan bij het lezen van inheemse Nederlandse woorden. Dat het be-
lang ervan voor de Engelse One Minute Test en voor Spelling Engels niet nog groter 
is, heeft waarschijnlijk opnieuw te maken met het stadium waarin de Engelse taal-
verwerving zich bevindt: er is nog te weinig orthografische kennis opgebouwd om 
daar bij het lezen en spellen van Engelse woorden van te kunnen profiteren. 

Daarnaast hebben we gezien dat een beperkte orthografische kennis samengaat met 
slechtere prestaties op andere gebieden, niet alleen bij normale, maar ook bij zwakke 
lezers. Zo presteren zwakke lezers met geringe orthografische kennis ook slechter bij 
het lezen van leenwoorden, bij het spellen, en bij het lezen en spellen van Engelse 
woorden dan zwakke lezers over een grotere orthografische kennis beschikken. Dit 
beeld bevestigt het Phonological Core Variable Orthographic Difference Model (PC-
VOD) (Van der Leij & Morfidi, 2006; Bekebrede et al., 2007) dat voorspelt dat 
fonologische tekorten (het basiskenmerk van zwakke lezers) kunnen samengaan met 
verschillen in orthografische competentie. Bij stillezen is het verschil zelfs cruciaal: 
de maatschappelijk relevante norm van de snelheid die nodig is voor het lezen van 
ondertitels wordt door deze orthografisch sterkere zwakke lezers wel gehaald en door 
andere zwakke lezers niet. Het lijkt erop dat hierbij vooral de orthografische compe-
tentie doorslaggevend is, want de groepen verschilden niet significant in leeservaring 
en we konden ook geen verschil vaststellen in het fonologisch bewustzijn zoals geme-
ten met de test Woordomkering.  
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9.3� Zwak�technisch�lezen�en�andere�taalvaardigheden�

In het Brugklasonderzoek is concreet nagegaan hoe vaak zwak technisch lezen (onder 
de norm van de EMT) samengaat met zwakte in andere vaardigheden. Wanneer we 
een correlatie tussen de gebruikte testen meten, dan is daarmee is nog niet bekend hoe 
groot de groepen leerlingen met problemen in de ene en/of andere activiteit in de 
praktijk zullen zijn. De correlatie tussen EMT en andere testen is .50 of hoger (zie 
Tabel 4, p. 71), maar tussen EMT en Tekstbegriptest slechts .29. Aan de verschillen 
tussen de scatterplots is ook duidelijk te zien dat prestatieverschillen niet overal even 
groot zijn. ‘Zwak’ en ‘niet zwak’ liggen bij EMT en Leenwoordentest bijvoorbeeld 
meestal dicht bij elkaar, terwijl de contrasten tussen de resultaten van EMT en Tekst-
begriptest vaak groter zijn. 

Er zijn steeds vier subgroepen af te bakenen die we in kwadranten hebben weergege-
ven: leerlingen die wel zwak zijn in technisch lezen, maar niet in de behandelde 
taalvaardigheid, andersom, zwak in beide vaardigheden, of juist in geen van beide. 
Door de grootte van de subgroepen ook te meten, weten we iets meer over de kans dat 
een bepaald profiel in de praktijk voorkomt en kunnen we aangeven hoe groot onge-
veer de kans is dat wanneer een leerling bij activiteit X goed scoort, hij bij activiteit Y 
ook een redelijk resultaat haalt. Voor de signalering van taalleerproblemen zijn dat 
belangrijke gegevens. Als relativering moet hier opgemerkt worden dat in de onder-
wijspraktijk bij de signalering van taalproblemen niet simpelweg met harde afbreek-
scores gewerkt wordt: een leerling die 62 woorden leest bij de EMT scoort onder de 
norm, maar bij 63 woorden zou er ineens niets meer aan de hand zijn. Ook is de ernst 
van het leesprobleem van een leerling die maar 45 woorden goed leest niet even groot 
als van een leerling die aan 62 komt. Meestal worden schalen gebruikt waarin vijf 
(Cito-ABCDE) of zeven (EMT en Klepel) of negen (Differentiële Aanlegtest en 
Muiswerktesten) standaardscores zijn ondergebracht. Het gaat bij het testen van indi-
viduele leerlingen steeds om het genuanceerde totaalbeeld van de resultaten. 
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In dit onderzoek hebben we om de grote lijn te kunnen zien wel met harde afbreek-
scores gewerkt. Dan blijkt dat leerlingen die zwak zijn in het technisch lezen van 
Nederlandse woorden in veel gevallen relatief minder zwak zijn bij andere taalvaar-
digheden. Ongeveer 30% van de zwakke lezers is niet zwak in het lezen van Engelse 
leenwoorden. Meer dan 40% is niet zwak in het spellen van Nederlandse woorden en 
in het lezen en spellen van Engelse woorden. Nog groter worden de verschillen als 
gekeken wordt naar het stillezen van teksten en tekstbegrip. Meer dan 50% valt niet 
uit op deze activiteiten. Hoe belangrijk goed technisch lezen voor andere taalvaardig-
heden is, blijkt echter uit de omgekeerde redenering. Van de brugklasleerlingen die 
niet uitvallen bij technisch lezen (ongeveer 87% van de populatie) valt 91% ook niet 
uit bij het lezen van leenwoorden, 93% niet bij stillezen, 80% niet bij begrijpend le-
zen, 90% niet bij spelling Nederlands, 92% niet bij technisch lezen Engels en 88% 
niet bij spelling Engels.  

9.4� Profielen�

Een aantal sterkte-zwakte-profielen die in de praktijk van het onderwijs worden aan-
getroffen, kunnen op basis van deze studie beter begrepen worden. We maken bij 
deze beschrijving gebruik van resultaten en regressieanalyses van de verschillende 
vaardigheden (zie ook Tabel 53) en zullen bovendien kijken naar de prestaties van 
zwakke EMT-lezers die geanalyseerd zijn.  

Dat het stillezen van zinnen een andere activiteit is dan het hardop lezen van losse 
woorden kon op basis van de theorie worden vastgesteld en door de regressieanalyses 
bevestigd. Omdat bij stillezen ook sprake is van hogere-orde-processen - de eenvou-
dige zinnen moeten toch ontleed en begrepen worden - is het effect van opleidings-
niveau, een maat voor onderwijssucces dat in hoge mate bepaald wordt door intelli-
gentie en persoonlijkheid van de leerling (Dronkers, 2007), hiervoor belangrijker dan 
voor hardop woordlezen. Bovendien is bij stillezen een effect van woordkennis en or-
thografische competentie gemeten, terwijl bij technisch lezen het additionele effect 
van woordkennis er niet is en de voorspellende waarde van orthografische competen-
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tie minder groot is. Vooral belangrijk is echter dat voor stillezen de fonologische 
competentie aanzienlijk minder belangrijk blijkt dan voor hardop woordlezen. Leer-
lingen met een fonologisch tekort, die problemen hebben met hardop lezen, kunnen 
daardoor bij stillezen beter presteren. In het Brugklasonderzoek is inderdaad een sub-
groep zwakke hardop-lezers gevonden die niet uitvalt bij stillezen. Een andere 
subgroep was juist alleen zwak in stillezen. Het ligt voor de hand dat in dat geval te-
korten in hogere-orde-processen en woordkennis de oorzaak zijn. 

Een tweede sterkte-zwakte-profiel betreft prestatieverschillen bij technisch en begrij-
pend lezen. Het verband tussen beide vaardigheden is bescheiden. Weliswaar 
presteren zwakke EMT-lezers in de brugklas gemiddeld wat slechter bij begrijpend 
lezen en hebben ze meer tijd nodig, toch gaan problemen met technisch lezen lang 
niet altijd samen met tekstbegripproblemen. Ook dat is op basis van de theorie ver-
klaarbaar. Bij begrijpend lezen staan hogere-orde-processen centraal: woorden 
moeten begrepen worden en gecombineerd tot boodschappen die zich kunnen uit-
strekken over een hele tekst. Tekstbegripproblemen zijn dus vooral taalbegripproble-
men, die sterk samenhangen met achterstanden in woordkennis. De uitgevoerde 
analyses bevestigen ook hier de theorie. Het fonologisch decoderen dat voor het geau-
tomatiseerde technisch lezen zo belangrijk is, verklaart maar een kleine hoeveelheid 
variantie bij begrijpend lezen. En terwijl woordkennis bij technisch lezen geen additi-
onele variantie verklaart, is het bij begrijpend lezen een factor die meetelt. In de 
analyse van de subtests van begrijpend lezen hebben we echter ook gevonden dat 
woordkennistekorten en de daarmee samenhangende lage scores bij microvragen sa-
men kunnen gaan met relatief sterkere resultaten bij de macrovragen. Leerlingen met 
dit profiel begrijpen dus wel de grote lijn van de tekst, wat kan wijzen op compensatie 
van het woordkennistekort door de toepassing van een strategische top-down-aanpak.  

In de onderwijspraktijk zien we ook verschillen tussen de prestaties bij lezen en spel-
len. Een reden daarvan is dat correct spellen moeilijker is dan technisch lezen, onder 
andere omdat er naast het omzetten van klanken naar letters op een strategische ma-
nier regels moeten worden toegepast. Het opleidingsniveau verklaart dan ook meer 
variantie bij spellen dan bij lezen. Daarnaast is fonologische competentie minder be-
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langrijk voor spellen en orthografische competentie juist belangrijker. Deze verschil-
len verklaren waarom niet alle leerlingen die zwak lezen, ook zwak spellen en 
andersom. Leerlingen bij wie het leesprobleem veroorzaakt wordt door een gebrek 
aan snelheid, wat ook tot uitdrukking komt in traagheid bij het benoemen van cijfers 
en het traag herkennen van woorden in de orthografische keuzetest, presteren vaak 
beter bij spellen, waar die snelheid vrijwel geen rol speelt. Verder zitten in deze groep 
mogelijk leerlingen die op het gebied van spellen veel extra hulp hebben gehad, 
waardoor ze bij deze activiteit hun decodeerprobleem hebben leren compenseren. Er 
zijn aan de andere kant ook leerlingen met een specifiek spellingprobleem. Zij scoren 
bij alle onderliggende cognitieve vaardigheden gemiddeld wat hoger dan de zwakke 
spellers die ook zwak lezen. Het effect daarvan is dat ze het bij lezen nog net wel red-
den, en bij het moeilijke spellen niet. Het ligt bovendien voor de hand dat in deze 
groep ook leerlingen zitten voor wie het spellingonderwijs niet adequaat is geweest. 

Er bestaat een sterke correlatie tussen lezen en spellen in het Nederlands en Engels en 
vaak is dan ook sprake van een transfer van problemen bij het verwerken van deze ta-
len: ongeveer 10% van de leerlingen valt zowel uit bij Nederlands als bij Engels. 
Maar onder andere door verwerkingverschillen als gevolg van de aard van de ortho-
grafie van de twee talen bestaat er ook een groep met een specifiek leerprobleem voor 
Engels en een groep met uitsluitend een leerprobleem voor Nederlands. In beide ge-
vallen is de Engelse woordkennis bepalend. Bij de eerste groep is deze te beperkt, en 
bij de tweede groep juist relatief beter. Woordkennis is faciliterend voor het aanvan-
kelijk lezen en spellen in elke taal, maar zeker voor de mogelijk wat minder seriële en 
meer parallelle manier van lezen die efficiënt is bij het verwerken van het complexe 
Engels. Zelfs bij gevorderd lezen wordt in het Engels bij de woordherkenning waar-
schijnlijk meer gebruikgemaakt van semantische ondersteuning (o.a. Paulesu et al., 
2000). Hoewel verwacht mag worden dat orthografische competentie voor lezen en 
spellen in het complexe Engels belangrijk is, konden we dat in deze fase van de taal-
verwerving nog niet meten. Waarschijnlijk is er nog te weinig orthografische kennis 
van het Engels opgebouwd. Bij het lezen van de veel bekendere Engelse leenwoorden 
is wel een groter effect van orthografische competentie gemeten.  
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9.5� Ontwikkeling�bij�taalzwakte,�dyslexie�en�hyperlexie�

In hoofdstuk 8 is gerapporteerd over de ontwikkelingen van brugklasleerlingen met 
tekorten bij technisch lezen en/of woordkennis in vergelijking met een controlegroep. 
In de vier onderzochte subgroepen loopt in het Nederlands de ontwikkeling van 
woordkennis parallel met die van begrijpend lezen, en de ontwikkeling van technisch 
lezen met die van spelling. Een beperkte woordkennis blijkt de prestaties en de ont-
wikkeling van het technisch lezen en spellen in het Engels negatief te beïnvloeden.  

De subgroepen van de taalzwakke en dyslectische leerlingen hebben in het vervolg-
onderzoek gemiddeld een achterstand van drie jaar of meer op het gebied van 
technisch lezen. De taalzwakke leerlingen, voor bijna de helft bestaand uit leerlingen 
met een andere taalachtergrond en bijna geheel afkomstig uit het vmbo, hebben daar-
naast een probleem met taalbegrip in de vorm van receptieve woordkennis. Bij deze 
subgroep is dus mogelijk sprake van een meer algemeen taalprobleem dat verder gaat 
dan de technische taalverwerking. Dit meer algemene taalprobleem kan gedeeltelijk 
ontstaan zijn door onderstimulering of didactische verwaarlozing. Een aanwijzing 
hiervoor is ook dat deze groep zich goed ontwikkelt op het gebied van orthografische 
kennis. Zowel bij de Nederlandse als bij de Engelse orthografische test verschillen 
taalzwakke leerlingen aan het eind van het jaar daardoor niet meer significant van de 
over het algemeen beter presterende hyperlectische leerlingen. Taalzwakke leerlingen 
blijken dus in staat visuele woordbeelden op te slaan in het langetermijngeheugen en 
daar gebruik van te maken bij de orthografische kennistesten. Ook bij andere taal-
vaardigheden is sprake van ontwikkeling, maar daar worden geen achterstanden 
ingelopen. De minder gunstige achtergrondfactoren (taalachtergrond en onderwijsni-
veau) kunnen bij deze groep eveneens duiden op taalproblemen die niet (alleen) 
cognitief-biologisch van karakter zijn.  

De groep dyslectici uit het vervolgonderzoek is voor 40% afkomstig uit hogere oplei-
dingen en slechts enkele dyslectici zijn van allochtone afkomst. Deze subgroep heeft 
geen probleem met taalbegrip in de vorm van receptieve woordkennis. Hier is dus 
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sprake van een specifiek probleem met de technische taalverwerking. In combinatie 
met de gemiddeld gunstige achtergrondfactoren zou dit een aanwijzing kunnen zijn 
voor een primair cognitief-biologisch probleem. Nu is dyslexie geen alles-of-niets-
fenomeen, er zijn vele gradaties. Aangenomen wordt dat in Nederland bij 3,6% van 
de bevolking sprake is van ernstige dyslexie (Blomert, 2002). Op basis hiervan is het 
aantal leerlingen berekend van wie diagnosticering en behandeling in groep 4 van de 
basisschool met ingang van 1 januari 2009 bekostigd kunnen worden uit het basis-
pakket van de zorgverzekeringen. In het Brugklasonderzoek hebben we kennelijk ook 
leerlingen met mildere vormen van dyslexie aangemerkt als dyslectisch. Dat is te zien 
als de percentages van de groepen 2 en 3 in Tabel 54 worden vergeleken met de bo-
vengenoemde 3,6%. Het percentage zwakke EMT-lezers in het Brugklasproject 
(groep 1) is in overeenstemming met het landelijke gemiddelde (Van den Bos et al., 
1994).

We zijn primair uitgegaan van leerlingen die onder de norm presteren bij het hardop 
lezen van afzonderlijke, bestaande woorden, omdat deze vorm van technisch lezen de 
basis is van geletterdheid en problemen met deze vaardigheid doorwerken in de mees-
te andere vormen van schriftelijke taalbeheersing. In het vervolgonderzoek zijn op 
basis van receptieve woordkennis dyslectici onderscheiden van taalzwakke leerlingen 
en is duidelijk geworden dat de orthografische kennis van dyslectici verschil maakt 
voor de prestaties en de ontwikkeling bij Nederlands en Engels. Zelfs met deze toe-
spitsing blijft de groep dyslectici van de totale populatie van het Brugklasproject nog 
boven de 5%. Met die ruim 5% van de leerlingen is wel iets ernstigs aan de hand, wat 
blijkt uit de gemiddelde prestaties en het gebrek aan ontwikkeling bij de globale maat 
voor schriftelijke taalverwerking bij Nederlands en Engels (de gemiddelde z-scores 
van lezen en spellen) in de orthografisch zwakke dyslectische groep van het vervolg-
onderzoek. Misschien echter zijn de leesproblemen van een deel van onze zwakke 
lezers toch minder ernstig dan bij de leerlingen met ernstige dyslexie in het onderzoek 
van Blomert (2002). 
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Tabel 54  Zwakke lezers in het Brugklasproject 
Drie groepen zwakke lezers in de totale populatie van het Brugklasproject (n = 689). Groep 1 bevat 
zowel dyslectische als taalzwakke leerlingen; groep 2 zijn in dit onderzoek dyslectici genoemd; 
groep 3 orthografisch zwakke dyslectici. 

n perc.

1 EMT zwak 85 12,3%
2 EMT zwak/ woordkennis niet 65 9,4%
3 EMT en orthografische kennis zwak/ woordkennis niet 35 5,1%

Orthografische competentie blijkt verschil te maken voor prestaties en ontwikkeling 
bij Nederlands en Engels. Van de orthografisch sterkere leerlingen in de totale dyslec-
tische groep heeft ook slechts 10% een dyslexieverklaring. Ondanks hun leeszwakte 
handhaven de meesten zich kennelijk in het onderwijs zonder speciale maatregelen. 
Het is ook mogelijk dat ze wel getest zijn, maar geen dyslexieverklaring hebben ge-
kregen. Van de orthografisch zwakke dyslectici heeft 54% een verklaring158.

Opvallend is ook dat van de in totaal 46 leerlingen met een dyslexieverklaring slechts 
iets meer dan de helft bij het technisch lezen onder de norm presteert. De groep met 
een dyslexieverklaring en de dyslectici uit het Brugklasproject overlappen elkaar dus 
maar gedeeltelijk. We weten echter niet wanneer de dyslexieverklaringen zijn uitge-
geven en ook niet door welke onderzoeksinstituten en volgens welke methode er is 
getest. Verschillende behandelaars met een verschillende professionele achtergrond 
presenteerden zich tijdens de basisschoolperiode van de onderzochte leerlingen nog 
als deskundigen op het gebied van de diagnostiek, die nog niet uniform geprotocol-
leerd was159.

                                                          
158 Het gaat hier om leerlingen die volgens de school een dyslexieverklaring hadden toen ze de 

brugklas binnenkwamen, of hem gekregen hebben in de loop van het jaar. 
159  Een voorstel voor een uniform protocol is pas in maart 2007 door het College van Zorgverzeke-

raars aangeboden aan het ministerie van VWS.  
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In het algemeen kan een verklaring voor ondersignalering van zwak lezen ook gevon-
den worden in compensatiemechanismen zoals een relatief sterkere orthografische 
competentie, waar hierboven over geschreven werd, en/of een betere strategische en 
metacognitieve aanpak, waaraan onder andere in hoofdstuk 5 aandacht is besteed. 
Daardoor kunnen zwakke lezers bijvoorbeeld bij spellen en begrijpend lezen relatief 
beter presteren waardoor hun probleem met technisch lezen onderbelicht blijft. Een 
verklaring voor oversignalering kan zijn dat een ooit vastgesteld leesprobleem inmid-
dels geremedieerd is of dat bij leerlingen met een hogere intelligentie op basis van 
een discrepantieformule bij de diagnose een andere norm voor ‘zwak lezen’ is ge-
bruikt.

Over hyperlexie is nog weinig bekend. In het Brugklasproject wordt de subgroep ge-
kenmerkt door een normaal ontwikkelde technische leesvaardigheid gekoppeld aan 
zwak taalbegrip in de vorm van receptieve woordkennis. De groep presteert bij tech-
nisch lezen en spellen in het Nederlands vergelijkbaar met de controlegroep, maar - 
door het woordkennistekort - minder goed bij begrijpend lezen en ook minder goed 
bij lezen en spellen in het Engels. De groep hyperlectici bestaat voor 40% uit alloch-
tone leerlingen en komt voor 90% uit het vmbo. De achtergrondfactoren zijn dus niet 
gunstig. Opvallend is dat hyperlectici niet meer leeservaring hebben dan taalzwakke 
leerlingen en dyslectici. Dat ze ondanks een beperkt taalbegrip normaal presteren bij 
technisch lezen en spellen zou kunnen wijzen op een aangeboren of ontwikkelde 
sterkte op deze gebieden. Bij allochtone leerlingen is deze sterkte wellicht ook opge-
bouwd door het verwerken van twee verschillende talen. 

Allochtone�dyslectici�
Een veel gestelde vraag in het voortgezet onderwijs is hoe je allochtone dyslectici 
herkent. Hiervoor is aangegeven dat allochtone leerlingen gemiddeld niet slechter zijn 
in technisch lezen en spellen dan autochtone leerlingen. Wat lezen betreft niet bij de 
inheemse woorden van de EMT, niet bij de Engelse leenwoorden en ook niet bij de 
echte Engelse woorden. En wat spellen betreft eveneens niet bij Nederlandse en niet 
bij Engelse woorden. Allochtone dyslectici zijn dus net als autochtone dyslectici op 
de eerste plaats te herkennen aan achterblijvende prestaties bij technisch lezen en 
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spellen. Het onderscheid tussen taalzwakke en dyslectische allochtonen op basis van 
een discrepantie tussen technisch lezen en receptieve woordkennis is echter proble-
matisch. Allochtone leerlingen hebben immers vaak een beperkte Nederlandse 
woordkennis, die vooral doorwerkt in begrijpend lezen. Dat hoeft hier niet per se te 
wijzen op algemene taalzwakte, want we weten niet hoe de woordkennis in de moe-
dertaal is.  

Of bij allochtone en niet-allochtone leerlingen sprake is van dyslexie kan bevestigd 
worden door het afnemen van een flitswoordentest, bijvoorbeeld Flitstypen Pseu-
dowoorden. Een van de krachtigste instrumenten om een basaal tekort in het 
automatisch decoderen op te sporen is via kort gepresenteerde pseudowoorden (200 
msec), die vervolgens gereproduceerd moeten worden (Yap & Van der Leij, 1993). 
De genoemde test, ook in het brugklasonderzoek afgenomen, correleert hoog met het 
technisch lezen van Nederlandse woorden (EMT), het fonologisch decoderen (De 
Klepel) en met spelling, zowel in het Nederlands als in het Engels (zie Tabel 4, p. 71). 
De in deze studie gebruikte test is bovendien relatief taalonafhankelijk omdat voor het 
samenstellen van de items laagfrequente lettercombinaties zijn gebruikt, waardoor 
van het herkennen van letterclusters uit bestaande woorden vrijwel geen sprake kan 
zijn. Als immers veel van deze clusters in de pseudowoorden voorkomen, zouden al-
lochtone leerlingen met hun beperkte woordkennis weer in het nadeel zijn. Er is bij 
zowel Flitskeuze Pseudowoorden als Flitstypen Pseudowoorden geen significant ver-
schil gemeten tussen de resultaten van allochtone en autochtone leerlingen, ook niet 
binnen de groep zwakke lezers. Een basaal tekort in het automatisch decoderen is dus 
ook bij allochtone leerlingen een aanwijzing dat zwak technisch lezen veroorzaakt 
wordt door een cognitief biologisch probleem. Van de zes allochtone leerlingen in de 
taalzwakke groep scoren vier laag (lager dan gemiddeld minus een standaarddeviatie) 
op Flitstypen Pseudowoorden. Deze vier kunnen volgens bovenstaande redenering tot 
de dyslectici gerekend worden. 
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9.6� Problemen�voorspellen�

Het brugklasonderzoek biedt aanknopingspunten voor de manier waarop problemen 
op het gebied van lezen en spellen gesignaleerd kunnen worden. Een school die daar 
bij de instroom van leerlingen aandacht aan wil besteden, zou op de eerste plaats 
moeten kijken naar taalvaardigheden die voor het volgen van een opleiding belangrijk 
zijn, dus minimaal stillezen, begrijpend lezen en spellen. Wanneer men wil screenen 
op dyslexie wordt het ingewikkelder en moet er (daarna) meer gebeuren (zie ook: 
Protocol Dyslexie Voortgezet onderwijs, Henneman 2004).  

Een systematische benadering van het voorspellen van problemen bij de verwerking 
van Nederlands en Engels, waaronder dyslexie, zou de volgende kunnen zijn. Ervan 
uitgaande dat het niet mogelijk is om alle brugklassers individueel een hardop-leestest 
af te nemen, ligt het voor de hand om spelling Nederlands als uitgangspunt te nemen 
en als maat voor de technische taalverwerking. Het spellen kan immers klassikaal en 
eventueel digitaal onderzocht worden. In hoofdstuk 6 is aangegeven dat als de presta-
ties bij spelling boven de gehanteerde norm uitkomen, in 94% van de gevallen ook 
het technisch lezen voldoende is. In 90% van de gevallen voorspelt een voldoende 
score op de Nederlandse spellingtest bovendien een voldoende bij de Engelse spel-
ling. De combinatie van spellingtest met Flitstypen pseudowoorden maakt 
voorspelling van de groep die ook met lezen problemen zal hebben nog sterker. Deze 
test kan een basaal tekort in het automatisch decoderen opsporen. Hij correleert hoog 
met mondelinge leestesten (met EMT .61, met OMT .58) en met spelling (met Spel-
ling Nederlands .54, met Spelling Engels .61). 

Gezien het belang van begrijpend lezen voor het volgen van elke opleiding is onder-
zoek van deze vaardigheid altijd aan te bevelen. Ook dat kan klassikaal en digitaal. In 
elk geval moet een tekstbegriptest ook in de hogere opleidingsniveaus nog voldoende 
differentiërend vermogen hebben. In het brugklasonderzoek was dat om onderzoeks-
technische redenen niet het geval. Bovendien zou men niet alleen moeten kijken naar 
het aantal goede antwoorden, maar ook naar de tijd die nodig is voor het maken van 
de test. Een lange werktijd kan immers een aanwijzing zijn dat het technisch 
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(stil)lezen niet voldoende geautomatiseerd is. Woordkennis hangt sterk samen met 
tekstbegrip, maar zegt bovendien iets over de ontwikkeling die bij Engels te verwach-
ten is. Het testen van woordkennis is daarom ook aan te raden. Omdat stillezen in de 
praktijk van het onderwijs belangrijker is dan hardop lezen, zou bovendien de stillees-
snelheid gemeten kunnen worden. 

De klassikale afname van spellingtest, flitstest(en), tekstbegriptest en eventueel 
woordkennistest en stilleestest moet gezien worden als eerste screening. Er zit geen 
testafnemer naast elke leerling om op het juiste moment stimulerend en motiverend 
op te treden, daarom zullen sommige leerlingen slechter presteren dan eigenlijk nodig 
is. Om die reden, én om na te gaan wat er precies aan de hand is met leerlingen die 
wel terecht uitvallen, is een vervolgtraject nodig, waar slechts een klein deel van de 
leerlingen voor in aanmerking komt (bijvoorbeeld maximaal 10 procent). Bij leerlin-
gen die uitvallen op spelling, flitstesten of stillezen, en bij leerlingen die veel tijd 
nodig hebben voor tekstbegrip zou het technisch lezen individueel onderzocht moeten 
worden. Daarbij kan naast de Een-Minuut-Test de leenwoordentest nog wat specifie-
ker voorspellen of ook bij het technisch lezen van Engelse woorden problemen te 
verwachten zijn. Het is zeker ook zinvol om naar de orthografische capaciteiten te 
kijken. Een goede score bij een orthografische test kan bij zwakke lezers betekenen 
dat meer ontwikkeling te verwachten valt. 

Vanzelfsprekend zal het bij een vermoeden van dyslexie in een aantal gevallen ook 
nodig zijn een officieel handelingsgericht dyslexieonderzoek te laten uitvoeren, waar-
in wordt aangegeven hoe een leerling het best ondersteund en begeleid kan worden 
(zie Brochure SDN, Van der Leij et al., 2004). Een school kan echter zelf op de boven 
beschreven manier al een aantal belangrijke gegevens verzamelen die meegenomen 
kunnen worden in dit onderzoek. Een kanttekening is nog dat veel verschillende in-
vullingen mogelijk zijn van een protocol voor het signaleren van taalproblemen. Het 
hierboven beschreven protocol is er slechts een van.
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Figuur 43  Protocol voor onderzoek naar taalproblemen in de brugklas 
Na een klassikale signaleringsfase volgt voor een deel van de leerlingen een individueel traject om 
vast te stellen of mogelijk sprake is van dyslexie. Een handelingsgericht dyslexieonderzoek kan daar 
uiteindelijk duidelijkheid over geven. Afzonderlijke aandacht is nodig voor problemen met woord-
kennis en/of tekstbegrip. 
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9.7� Instrumenten�

Over het algemeen hebben de gebruikte vragenlijsten en testen aan hun doel beant-
woord. De One Minute Test was weliswaar erg moeilijk voor brugklassers, vooral aan 
het begin van het schooljaar, maar heeft wel de ontwikkeling in het Engelse technisch 
lezen goed gemeten.  

Bij de testen die de twee belangrijkste onderliggende cognitieve factoren in beeld 
moesten brengen, zijn wel enige kanttekeningen te maken. Op de eerste plaats bij de 
orthografische metingen. Wie eenmaal geleerd heeft te lezen koppelt onwillekeurig 
klanken aan de letters die hij ziet en op dat moment is orthografische verwerking niet 
meer zuiver orthografisch. Dat geldt voor het kunnen vasthouden en herkennen van 
pseudowoorden en lettercombinaties in de door ons gebruikte testen en ook voor de 
snelheid waarmee toegang verkregen wordt tot de orthografische kennis in het lange-
termijngeheugen. Woorden of pseudowoorden worden geheel of gedeeltelijk intern 
verklankt. Bij de orthografische kennistest is waarschijnlijk op basis van die verklan-
king een eerste selectie gemaakt uit de keuzemogelijkheden in het langetermijn-
geheugen. Fonologisch zwakke leerlingen waren daarbij in het nadeel. Hetzelfde 
geldt voor de tijd die nodig is voor het vinden van de juiste vorm: wie die eerste se-
lectie niet maakt, heeft meer tijd nodig. Het zou al beter geweest zijn als de keuzes 
alleen bestaan hadden uit de drie fonologisch gelijke antwoorden. Maar zelfs dan kan 
verklanking helpen om sneller bij de correcte orthografische vorm in het langeter-
mijngeheugen terecht te komen. Alleen het kiezen uit de drie mogelijke vormen is 
dan zuiver orthografisch. Een ander bezwaar is dat de orthografische kennistesten niet 
zozeer de orthografische verwerking meten, alswel het resultaat van dit proces. Con-
clusie moet zijn dat verbetering van de orthografische kennistesten mogelijk is, maar 
dat het waarschijnlijk niet mogelijk is om bij geletterde leerlingen de orthografische 
verwerking separaat te meten.  

Ondanks de bovengenoemde tekortkomingen meten de gebruikte orthografische tes-
ten wel een afzonderlijke hoeveelheid variantie nadat rekening is gehouden met 
achtergrondfactoren en fonologische competentie. Maar ook die fonologische compe-
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tentie is problematisch. Met de regressieanalyse van het fonologisch decoderen, zoals 
gemeten met De Klepel hebben we laten zien dat een aanzienlijke hoeveelheid varian-
tie verklaard wordt door de vier orthografische metingen. Hoewel De Klepel hoge 
eisen stelt aan de fonologische competentie, meet de test dus ook orthografische ca-
paciteiten. Dat is ook te verklaren aangezien de woorden van de test noodzakelijker-
wijs bestaan uit bekende woorddelen en lettercombinaties die direct visueel herkend 
kunnen worden op basis van de statistische orthografische gegevens in het langeter-
mijngeheugen, waardoor het decoderen wordt versneld, en dat is geen fonologisch
procedé. Ook de auditieve woordomkeringtest is niet zuiver fonologisch. Men kan 
immers de auditief waargenomen woordkoppels in het hoofd omzetten in letters om 
het herkennen van correcte omkeringen te vergemakkelijken. Hoewel de door ons ge-
bruikte fonologische en orthografische testen dus zeker belangrijke aspecten van 
fonologische en orthografische verwerking bevatten, zijn de twee cognitieve vaardig-
heden niet zuiver van elkaar te scheiden. 

En dan is er nog de discussie rondom de Rapid-naming-test, een test die vaak als een 
fonologische activiteit wordt beschouwd (Wagner & Torgesen, 1987) en in elk geval 
als een belangrijke voorspeller van leessnelheid in meer transparante talen (o.a. Lan-
derl & Wimmer, 2000; Morfidi et al., 2007). Essentie van de taak is dat de symbolen 
(in het Brugklasproject cijfers) opgezocht moeten worden in het langetermijngeheu-
gen en omgezet in klanken, die vervolgens beschikbaar moeten blijven in het 
kortetermijngeheugen tijdens het snel benoemen. Het eerste aspect is weer een ge-
combineerd orthografisch/fonologisch proces. Voor het tweede is de capaciteit van 
kortetermijngeheugen belangrijk, naast de snelheid waarmee het spraakapparaat kan 
worden bediend. Vooral het tweede aspect kan als zuiver fonologische verwerking 
worden beschouwd. Ook op basis van verschillen in de voorspellende waarde van be-
noemsnelheid voor het lezen in verschillende orthografieën die we in het 
brugklasonderzoek hebben kunnen vaststellen, lijkt het correct dat we dit aspect van 
lezen afzonderlijk hebben ingebracht in de regressieanalyses.
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Digitaal�testen�
Een aantal testen in het Brugklasproject is individueel afgenomen door goed geïnstru-
eerde testafnemers, de meeste testen waren echter klassikaal en digitaal, wat nog niet 
erg gebruikelijk is. Een pilotfase heeft geholpen om duidelijk te maken welke verbe-
teringen in de inhoud van de testen, de software en de interface wenselijk waren. 
Daarna verliepen de echte testafnames zonder veel problemen. De leerlingen hebben 
over het algemeen plezierig en geconcentreerd gewerkt, nooit langer dan een (les)uur. 
De werktijdverschillen tussen leerlingen waren soms behoorlijk groot, maar er was 
voor gezorgd dat langzaam werkende leerlingen op andere tijdstippen verder konden 
werken. Slechts een enkele keer werd even een frustratiedrempel overschreden (Vet
irritant is dit!’, ‘Meester, ik wil stoppen!’), maar in de meeste gevallen kon dat goed 
worden opgevangen door de twee aanwezige testafnemers.  

De digitale testen hebben voor- en nadelen. Een belangrijk nadeel is de groepsgewijze 
afname. Omdat niet naast elke leerling een testafnemer zit, hebben we soms tijdens 
het testen niet gemerkt dat een leerling eigenlijk afhaakte en bijvoorbeeld snel door 
antwoorden heen ging klikken, of bij de spellingtest zich beperkte tot het intypen van 
één letter. Achteraf konden we aan de testgegevens echter wel zien waar dat gebeurd 
was. Het afraffelen heeft bij de zeer lange woordkennistesten voor een kunstmatig 
plafondeffect gezorgd en er bij de spellingtesten toe geleid dat we de resultaten van 
een aantal leerlingen niet konden meenemen.  

Een belangrijk nadeel dat met digitaal testen te maken heeft - of dat nu individueel of 
groepsgewijs gebeurt - is ook de afhankelijkheid van apparatuur en programmatuur. 
De apparaten moeten werken en de software mag geen gebreken vertonen. Voor 
groepsgewijs testen komt daar dan nog de afhankelijkheid van systeembeheerders bij. 
Zij hebben in scholen vaak hun eigen koninkrijk en zijn soms niet goed bereikbaar 
en/of bereid tot meewerken. Dat is echter allemaal waarschijnlijk een kwestie van 
tijd. Langzamerhand zullen scholen gewend raken aan het inzetten van computers 
voor het afnemen van testen of in het leerproces en voor de praktische problemen die 
dit met zich meebrengt, worden oplossingen gevonden.
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Er zijn ook belangrijke voordelen verbonden aan het inschakelen van de computer. 
Op de eerste plaats zouden sommige testvormen en metingen zonder computer niet 
mogelijk zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de verschillende flitstesten, waarbij items 
gedurende 200 msec worden gepresenteerd en vervolgens afgedekt door een raster. 
De computer registreert bovendien een grote hoeveelheid resultaten en tijdgegevens 
automatisch en in milliseconden nauwkeurig. Ook een voordeel is de exact gelijke 
auditieve presentatie van testonderdelen, bijvoorbeeld bij de spellingtesten waarin 
zinnen gedicteerd worden, en bij de test Woordomkering. Verschillen in intonatie en 
uitspraak kunnen daardoor geen verschil maken voor het resultaat, de testcondities 
zijn voor elke leerling gelijk. Een voordeel is ook dat leerlingen over het algemeen 
gemotiveerd zijn voor werken met de computer, waardoor bij de testafnemers de in-
druk kon ontstaan dat er over het algemeen geconcentreerd en plezierig is gewerkt. 
Een laatste belangrijk voordeel is ten slotte dat digitaal testen enorm efficiënt is. Er 
zijn maar twee begeleiders op 20 tot 25 leerlingen nodig en enorme hoeveelheden ge-
gevens kunnen in een keer worden opgeslagen voor verdere verwerking. We hadden 
zonder computers nooit zoveel leerlingen zo uitgebreid kunnen onderzoeken. 

9.8� Gegevensverwerking�

Om taalvaardigheden in het Brugklasonderzoek te kunnen vergelijken, is steeds een 
hiërarchische regressieanalyse uitgevoerd waarbij hetzelfde model werd toegepast. 
Hierin werd stap voor stap de informatie over achtergrondfactoren en cognitieve 
vaardigheden ingebracht. Het op die manier opgebouwde model verklaarde een aan-
zienlijke hoeveelheid variantie bij het hardop lezen van afzonderlijke woorden en bij 
spelling Engels, maar minder bij stillezen, begrijpend lezen en spelling Nederlands. 
Aangenomen moet worden dat bij deze vaardigheden ook andere - niet in het model 
opgenomen factoren - bepalend zijn voor de variantie. Het model kan in deze geval-
len dus verbeterd worden. Gedacht kan worden aan toevoegen van indicaties voor 
morfologische en syntactische competentie (het laatste alleen voor stillezen en begrij-
pend lezen). 
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Bij tekstbegrip bleek sprake van een multilevel-probleem. De resultaten werden hier 
niet alleen bepaald door de onderzochte factoren, maar ook door de klas waar leerlin-
gen in zaten. Vooral de leerlingen in de lagere opleidingsniveaus van één school 
scoorden significant lager dan van andere scholen. Dit kan het klasseneffect veroor-
zaakt hebben.  

We hebben in het vervolgtraject van het brugklasonderzoek drie subgroepen onder-
scheiden die problemen hebben met technisch lezen en/of receptieve woordkennis die 
vergeleken zijn met die van een controlegroep die geen lage scores had bij een of bei-
de vaardigheden. Tussen technisch lezen en woordkennis is in de totale vervolggroep 
(de vier subgroepen samen) geen significante correlatie gemeten. De keuze voor deze 
taalvaardigheden levert wel een probleem op in verband met de groep met een andere 
taalachtergrond. Het is mogelijk dat leerlingen uit deze groep een specifiek probleem 
hebben met de technische taalverwerking terwijl er - ondanks een beperkte woord-
kennis Nederlands - geen sprake hoeft te zijn van algemene taalzwakte. De woord-
kennis in de moedertaal is wellicht wel goed ontwikkeld.  

De vorderingen van de vier subgroepen van het vervolgonderzoek zijn onderzocht 
door middel van trendanalyses. Bij de meeste metingen was echter sprake van intra-
klassecorrelaties. Niet alleen de subgroepen, maar ook de klassen waar leerlingen in 
zaten waren bepalend voor het resultaat. Er moest daarom ook een multilevel-analyse 
worden uitgevoerd met een random effect voor ‘klas’. Overigens verschillen de resul-
taten van deze analyse nergens veel van die van de gewone trendanalyse. Het effect 
van klas lijkt in dit geval afkomstig van twee van de deelnemende scholen. De scores 
van één school zijn in elk van de subgroepen lager en de scores van een andere school 
juist hoger dan die van de andere deelnemende scholen, wat met het toelatings- en 
plaatsingsbeleid te maken kan hebben. Bovendien hebben we gemerkt dat op scholen 
soms beter en slechter presterende leerlingen binnen één vo-type in verschillende 
klassen waren geplaatst. Een betere spreiding van de voor de vervolggroepen geselec-
teerde leerlingen had deze complicatie kunnen voorkomen.  
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De analyses van de vervolgmetingen hebben een beeld gegeven van de ontwikkeling 
en soms het gebrek aan ontwikkeling bij de verschillende taalvaardigheden. Om de 
globale ontwikkeling in de technische taalverwerking van de vier subgroepen te me-
ten, zijn de z-scores van lezen en spellen van Nederlands en Engels gemiddeld, wat 
gerechtvaardigd leek omdat deze taalvaardigheden hoog met elkaar correleren. Op 
basis van de orthografische metingen kon een groep dyslectici onderscheiden worden 
met een geringe orthografische kennis, bij wie in tegenstelling tot de andere deelgroe-
pen de globale ontwikkeling van de technische taalverwerking in de brugklas 
stagneert. Het is deze groep die in het onderwijs zeker veel aandacht nodig heeft. 

9.9� Toekomstig�onderzoek�

De resultaten van het Brugklasproject bevatten aanknopingspunten voor nader onder-
zoek, zowel op het gebied van taal en taalprestaties als op dat van de achtergrondfac-
toren en cognitieve deelvaardigheden. Hier volgen enkele suggesties.  

Het vloeiend hardop lezen van afzonderlijke woorden vormt de basis van geletterd-
heid en problemen met deze vaardigheid zijn een centraal kenmerk van dyslexie. 
Hoewel in de brugklas tussen de verschillende opleidingsniveaus aanzienlijke ver-
schillen bestaan in technisch lezen, heeft de Een-Minuut-Test, die het meest gebruikt 
wordt om deze basale vorm van lezen te onderzoeken, maar één norm voor het begin 
van de brugklas160. In de hoogste en laagste opleidingsniveaus kan daardoor sprake 
zijn van onder- of oversignalering van leesproblemen. Onderzocht zou kunnen wor-
den welke eisen gesteld worden aan het technisch lezen in verschillende vo-typen, 
zodat daar in de normering van woordleestesten rekening mee kan worden gehouden.  

Deze studie heeft bovendien aannemelijk gemaakt dat een leestest die alleen inheem-
se Nederlandse woorden bevat, zoals de Een-Minuut-Test, niet optimaal recht doet 

160  Alleen voor klas 4 van het vo zijn algemene normen en normen per opleidingsniveau ontwikkeld 
(Kuijpers & Van der Leij, 2003). 
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aan de eisen die aan de taalverwerking van het Nederlands gesteld worden. Deze taal 
is door het verschijnsel van de leenwoorden minder transparant dan gewoonlijk ook 
in crosslinguïstisch onderzoek wordt aangenomen. Een interessante vraag is hoeveel 
leenwoorden die op een of meer punten afwijken van de inheemse klanktekenkoppe-
lingen het Nederlands eigenlijk kent. Als we dat weten, kan ook duidelijk worden hoe 
transparant de Nederlandse taal feitelijk is. Onderzoek van het technisch lezen zou 
zich vervolgens ook moeten richten op deze voor Nederlanders minder regelmatige 
spellingen. Een interessante vraag is ook of en in hoeverre de verwerking van Franse 
leenwoorden afwijkt van die van Engelse leenwoorden, omdat Franse leenwoorden in 
tegenstelling tot de Engelse vaker aan bod komen in Nederlandse spellingmethodes, 
waardoor de orthografische vormen ervan mogelijk beter bekend zijn. 

In hoofdstuk 4 is aangegeven dat voor het volgen van onderwijs en voor adequate 
deelname aan de maatschappij niet zozeer het hardop lezen van losse woorden, maar 
vooral het stillezen van zinnen van belang is. Deze vorm van technisch lezen verdient 
nader onderzoek. In deze studie beperkte het onderzoek naar stillezen zich tot een test 
waarin tamelijk korte, eenvoudige zinnen moeten worden gelezen. Maar wat gebeurt 
er als de zinnen langer en ingewikkelder worden, als teksten gelezen moeten worden 
die uit meer dan één zin bestaan en gegevens uit verschillende tekstdelen gecombi-
neerd moeten worden? Welke onderliggende factoren zijn dan bepalend? Daarnaast is 
het belangrijk om meer te weten over eisen die vanuit het onderwijs aan deze vorm 
van lezen worden gesteld. Het laatste geldt vanzelfsprekend ook voor begrijpend le-
zen, het uiteindelijke doel van alle lezen. Op dit terrein zouden bovendien de 
gesignaleerde compenserende mechanismen nader onderzocht kunnen worden: waar-
uit bestaat de kennelijk slimme leesaanpak van zwakke technisch lezers die wel goed 
scoren bij tekstbegrip? 

Het onderwijs in Engels wordt op de basisschool heel verschillend ingevuld, wat leidt 
tot uiteenlopende prestaties in de brugklas, ook binnen de opleidingsniveaus. Een om-
schrijving van wat in het basisonderwijs minimaal behandeld moet worden, zou de 
leerresultaten wat meer kunnen uniformeren. De situatie van nu is voor leerlingen met 
een achterstand of een voorsprong waarschijnlijk ontmoedigend. Onderzoek naar ma-
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nieren waarop het Engels in de basisschool en het voortgezet het best kan worden 
aangeboden, zou daarnaast duidelijkheid kunnen verschaffen over de vraag of een ge-
structureerde fonologisch-orthografische aanpak het leren van Engels kan versnellen. 

Hiervoor is al genoemd dat ook op het terrein van de onderliggende cognitieve facto-
ren die van invloed zijn op de geletterdheid bij Nederlands en Engels nog veel te 
onderzoeken valt. De fonologische competentie, zoals ingevuld in deze studie, ver-
klaart minder variantie bij het lezen en spellen van Engelse (leen)woorden dan bij het 
lezen en spellen van Nederlandse woorden. Dat zou ook aan de Nederlandse fonolo-
gische taken kunnen liggen. Meer op het Engels gebaseerde fonologische taken 
zouden andere resultaten kunnen laten zien, vooral bij wat oudere leerlingen. In on-
derzoek van Van der Leij & Morfidi (2006) is wel met Engelse fonologische taken 
gewerkt, maar is niet gemeten hoeveel variantie deze verklaren als Nederlandse kin-
deren Engelse woorden lezen.  

Een belangrijke uitdaging vormt verder de invulling van taken die meer duidelijkheid 
kunnen geven over de orthografische competentie. Daarbij kan het gaan om aspecten 
van visuele waarneming en morfologische verwerking. Een interessante onderzoeks-
mogelijkheid betreft de invloed van waarneming in het parafoveale gezichtsveld, 
zoals voorgesteld door Barker (1992). Daarnaast hebben Elbro en Arnbak (1996) 
aannemelijk gemaakt dat morfologische analyse een rol speelt bij de woordherken-
ning en door volwassen dyslectici soms gebruikt worden als compenserende strategie. 
Hoe is dat voor het Nederlands? En natuurlijk blijft ook aandacht nodig voor de vraag 
hoe fonologische en orthografische verwerking in specifieke taken, of misschien met 
behulp van statistische technieken, duidelijker van elkaar te onderscheiden kunnen 
worden.

Nadere onderbouwing verdient ook de in deze studie gebruikte indeling in subgroe-
pen. De groepen van het vervolgonderzoek waren nogal verschillend van grootte en 
samenstelling. Een meer vergelijkbare opbouw zou onder andere duidelijker kunnen 
maken wat precies het verschil is tussen taalzwakke en dyslectische leerlingen. Zijn er 
tussen deze groepen inderdaad verschillen in leerbaarheid, in gevoeligheid voor in-
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structie op het gebied van de taal? In hoofdstuk 8 van dit proefschrift is ook aangege-
ven dat zwakke lezers met voldoende orthografische kennis bij een aantal taken beter 
presteren en zich beter ontwikkelen dan zwakke lezers die in geringere mate over de-
ze kennis beschikken. Meer onderzoek is nodig om dit verschijnsel voor een grotere 
populatie te kunnen vaststellen.  

9.10� Tot�besluit�

Technisch lezen is een belangrijke voorwaarde voor het leren van andere taalvaardig-
heden. Bij 87% van de brugklasleerlingen heeft het technisch lezen, zoals gemeten 
met de EMT, zich voldoende ontwikkeld. Van deze groep valt 93% ook niet uit bij 
stillezen, 80% niet bij begrijpend lezen, 90% niet bij spelling Nederlands, 92% niet 
bij technisch lezen Engels en 88% niet bij spelling Engels. Leerlingen die zwak zijn 
in het technisch lezen van Nederlandse woorden zijn ook vaak zwak in spellen en er 
is sprake van transfer van capaciteiten en problemen naar dezelfde activiteiten in het 
Engels.  

We vonden in het Brugklasonderzoek echter ook steeds veel uitzonderingen. Onge-
veer 30% van de zwakke lezers van Nederlandse woorden was niet zwak in het lezen 
van Engelse leenwoorden. Meer dan 40% van de zwakke lezers was niet zwak in het 
spellen van Nederlandse woorden en in het lezen en spellen van Engelse woorden. 
Nog groter worden de verschillen als gekeken wordt naar stillezen van teksten en 
tekstbegrip. Meer dan 50% van de zwakke lezers valt niet uit op deze activiteiten. 

Problemen met technisch lezen vormen een handicap voor het volgen van een studie 
en het maatschappelijk functioneren, maar er valt veel te compenseren en dat zien we 
al bij leerlingen in de eerste klas van het voortgezet onderwijs, bij de deelnemers aan 
dit onderzoeksproject. Veel zwakke lezers maken bij het spellen niet al te veel fouten, 
kunnen op een redelijk niveau stillezen en begrijpend lezen, en maken een redelijke 
start bij het leren van Engels als tweede taal. Hun kansen zijn wellicht zo slecht nog 
niet.


