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Samenvatting

Het brugklasonderzoek richtte zich op de taalverwerking in het Nederlands en Engels 
van ongeveer 700 ongeselecteerde brugklassers. Verschillende dimensies van lezen 
werden onderzocht: het hardop lezen van tamelijk regelmatige inheemse Nederlandse 
woorden en Engelse leenwoorden, en ook het stillezen van zinnen en het begrijpend 
lezen. Ook de spelling van Nederlandse en Engelse woorden werd getest en geanaly-
seerd. In samenhang daarmee zijn de voorspellers van deze vormen van lezen en 
spellen onderzocht en vergeleken op het niveau van achtergrondfactoren en cognitie-
ve deelvaardigheden. Dit met het doel om uit te vinden hoe de verschillende profielen 
verklaard kunnen worden die op het gebied van lezen en spellen in de praktijk worden 
aangetroffen. 

Grote verschillen zijn gevonden in het taalgedrag van de populatie. Leerlingen in de 
laagste opleidingsniveaus blijken gemiddeld bij lezen en spellen vaak een achterstand 
te hebben van twee jaar of meer. De verschillende vormen van lezen en spellen wer-
den afgezet tegen het hardop lezen van afzonderlijke woorden, zoals gemeten met de 
Nederlandse Een-Minuut-Test, die bestaat uit inheemse Nederlandse woorden. In Ne-
derland wordt deze test gebruikt voor het opsporen van leerlingen met dyslexie. We 
hebben positieve correlaties gemeten tussen alle Nederlandse en Engelse lees- en 
spellingtesten. Over het algemeen zijn zwakke lezers van Nederlandse woorden ook 
zwak in het lezen van Engelse leenwoorden en Engelse woorden, en ook in het spel-
len van Nederlandse en Engelse woorden. Maar er zijn ook uitzonderingen: ongeveer 
30% van de zwakke lezers van Nederlandse woorden is niet zwak in het lezen van 
leenwoorden. Meer dan 40% is niet zwak in het lezen van Engelse woorden en in het 
spellen van Nederlandse en Engelse woorden. Nog meer verscheidenheid wordt ge-
vonden bij stillezen en tekstbegrip: meer dan 50% van de zwakke hardoplezers is niet 
zwak in deze belangrijke taalactiviteiten.  
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De eerste conclusie is dat technisch lezen in het voortgezet onderwijs niet het enige 
en meest belangrijke aspect van geletterdheid is. In het dagelijks leven en in het on-
derwijs gaat het vooral om het vloeiend kunnen stillezen en om begrijpend lezen. 
Problemen met technisch lezen gaan vaak niet samen met problemen op deze gebie-
den. De tweede conclusie is dat in het algemeen de hypothese van crosslinguïstische 
universaliteit van leesvaardigheid en de onderliggende tekorten van zwak technisch 
lezen wordt bevestigd. Er is sprake van een transfer van problemen met lezen en spel-
len in het Nederlands naar problemen met lezen en spellen in het Engels als tweede 
taal. Toch presteert een deel van de zwakke Nederlandse lezers en spellers in het En-
gels wat beter, waarschijnlijk als gevolg van een beter ontwikkelde Engelse 
receptieve woordkennis. 

De verschillende profielen van subgroepen met problemen met lezen en spellen kun-
nen verklaard worden vanuit achtergrondfactoren en onderliggende cognitieve 
deelvaardigheden. Bij alle vormen van lezen en spellen behalve bij begrijpend lezen 
is fonologisch decoderen als onderdeel van de fonologische competentie de krachtig-
ste voorspeller na rekening gehouden te hebben met achtergrondfactoren. Het is het 
kernproces van lezen en spellen. Benoemsnelheid voegt daar een kleinere hoeveelheid 
verklaarde variantie aan toe, maar niet bij stil- en begrijpend lezen en niet bij het le-
zen van Engelse woorden. Hoewel het concept van orthografische competentie nog 
niet helder is, verklaren de testen die wij gebruikt hebben een beperkte afzonderlijke 
hoeveelheid variantie bij het lezen van Nederlandse woorden en wat meer bij het le-
zen van Engelse leenwoorden, bij stillezen en bij het spellen van Nederlandse en 
Engelse woorden. Ofschoon fonologische verwerkingsproblemen beschouwd worden 
als het kernprobleem van zwakke lezers, bleek in het Brugklasonderzoek een groep 
zwakke lezers met een wat betere orthografische competentie beter te presteren bij al-
le vormen van lezen en spellen in beide talen. 

In een vervolgstudie vergeleken we de ontwikkeling van drie subgroepen met pro-
blemen met vloeiend lezen, receptieve woordkennis of beide, met een controlegroep. 
De taalzwakke groep bestaat uit zwakke lezers met een beperkte woordkennis. Dit in 
contrast met de dyslectische subgroep van zwakke lezers met een normale woordken-
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nis. Leerlingen in deze groep hebben een specifiek probleem met het hardop lezen 
van afzonderlijke woorden. De derde groep noemden we ‘hyperlectisch’. De kinderen 
in deze groep combineren normaal hardop lezen met een beperkte woordkennis. Er 
was ook een controlegroep met normale capaciteiten in beide activiteiten.  

Een verschil tussen de resultaten van taalzwakke en dyslectische leerlingen is dat de 
eerste groep meer groei laat zien in orthografische kennis dan de dyslectische groep. 
Aan het eind van het schooljaar verschillen de prestaties van taalzwakke leerlingen 
niet meer significant van de in totaal veel beter presterende hyperlectici. Dit kan een 
aanwijzing zijn dat de leesproblemen van de eerste groep veroorzaakt zijn door ach-
tergrondfactoren en niet door een cognitief biologisch tekort. Er is echter meer 
onderzoek nodig naar de samenhang tussen orthografische ontwikkeling en de ver-
schillende subgroepen. 

De orthografische competentie binnen de dyslectische subgroep maakt verschil. In de 
gecombineerde resultaten van lezen en spellen in het Nederlands en Engels laten or-
thografisch zwakke dyslectische leerlingen geen ontwikkeling zien vergeleken met de 
andere leerlingen van het vervolgonderzoek, terwijl orthografisch sterkere dyslecti-
sche leerlingen zich veel beter ontwikkelen. Aan het eind van het schooljaar eindigen 
zij dicht bij het gemiddelde van de totale vervolggroep. In de taalzwakke groep ver-
schillen de prestaties van orthografisch zwakke en sterkere leerlingen eveneens, maar 
beide deelgroepen ontwikkelen zich hier wel. Hoewel meer onderzoek nodig is, lijken 
algemene taalzwakte en dyslexie dus enigszins te onderscheiden profielen. Het inde-
len van leerlingen met een andere taalachtergrond bij een van beide subgroepen is 
echter problematisch. Gemiddeld wijken de prestaties van deze allochtone leerlingen 
bij technisch lezen niet af van die van autochtone leerlingen, maar zij hebben wel 
vaak een beperkte woordkennis. Op basis daarvan zullen zwak lezende leerlingen in 
deze groep eerder aangeduid worden als taalzwak dan als dyslectisch. Het testen op 
een basaal tekort in automatisch decoderen kan helpen om een correct onderscheid te 
maken. 
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Het technisch lezen van hyperlectische leerlingen is beter dan hun taalbegrip, in het 
Brugklasonderzoek gemeten met een receptieve woordkennistest. Leerlingen in deze 
groep hebben niet meer leeservaring dan leerlingen in de taalzwakke en de dyslecti-
sche groep. Velen van hen hebben wel een andere taalachtergrond. Niet alleen in 
technisch lezen, ook in het spellen van Nederlandse woorden blijft deze subgroep 
presteren op een vergelijkbaar niveau als de controlegroep. Bij het lezen en spellen 
van Engelse woorden echter zijn de prestaties zwakker. Waarschijnlijk als gevolg van 
hun achterstand op het gebied van woordkennis. 

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. 


