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Samenvatting 

Het onderzoek in dit proefschrift is één van de vier deelstudies van project 

NELSON, een door NWO-gesubsidieerd aandachtsgebied over lezen en schrijven 

in het Nederlands en het Engels in het voortgezet onderwijs. Met project 

NELSON wordt geprobeerd om vanuit verschillende invalshoeken meer inzicht te 

krijgen in de relatie tussen vaardigheden in de eerste taal en in de vreemde taal 

en in de rol die 'linguistic fluency' daarin speelt. 

In een klein, internationaal georiënteerd land zoals Nederland vindt men het be
langrijk om zijn talen te spreken. Tegenwoordig wordt met 'talen' vooral het 
Engels bedoeld. Om de beheersing van het Engels te bevorderen, krijgen leerlin
gen al vanaf de laatste jaren van het basisonderwijs instructie in Engels als 
vreemde taal. In de instructie van Engels in het basisonderwijs en in de onder
bouw van het voortgezet onderwijs wordt de nadruk gelegd op 
gespreksvaardigheden, ofwel: spreken en luisteren. Toch doen leerlingen in de 
onderbouw - en dan vooral havo- en vwo- leerlingen - ook ervaring op met het le
zen en schrijven van Engelse teksten. 

Van leerlingen in de onderbouw, wier Engelse taalvaardigheid nog niet erg ont
wikkeld is, kan men verwachten dat lezen en schrijven in het Engels een 
inspannende bezigheid is; in de vakliteratuur wordt immers aangenomen dat lezen 
en schrijven in een vreemde taal inspannender is dan in de moedertaal. Men komt 
vaak de hypothese tegen dat in de vreemde taal lezers en schrijvers zo bezig zijn 
met de talige aspecten van lees- en schrijftaken dat zij weinig aandacht overhou
den voor de conceptuele aspecten van deze taken. De gedachtegang is dat lezers 
en schrijvers minder linguistic fluency hebben in de vreemde taal: zij verwerken 
talige elementen trager en moeizamer dan in de moedertaal. Lezers van een 
vreemde taal zouden trager zijn met processen zoals herkenning van woorden en 
syntactische structuren, waardoor zij belemmerd worden in het toepassen van 
strategieën die gericht zijn op de opbouw van een mentale representatie van de 
globale betekenis van de tekst. Schrijvers van de vreemde taal zouden niet snel en 
efficiënt genoeg woorden en structuren kunnen ophalen, waardoor zij zo gecon
centreerd zijn op het formuleren van zinnen dat ze onvoldoende toekomen aan het 
nadenken over de globale inhoud en opbouw van hun teksten. 
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Ondanks de populariteit van deze inhibitie hypothese, is deze hypothese echter tot 
nu toe weinig onderzocht. De doelstelling van dit proefschrift is te onderzoeken 
of de inhibitie hypothese ondersteund wordt voor het lezen en schrijven in het 
Engels van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De onder
zoeksvragen zijn: Wordt de uitvoering van conceptuele processen bij lezen en 

schrijven in de vreemde taal geïnhibeerd in vergelijking met de uitvoering van 

deze processen bij lezen en schrijven in de moedertaal? En zo ja, in hoeverre be

staat er een verband tussen inhibitie van conceptuele processen bij lezen en 

schrijven in de vreemde taal en gebrek aan 'fluency' van linguïstische processen? 

In dit proefschrift wordt een gedetailleerde vergelijking gemaakt tussen de lees
processen in het Nederlands en in het Engels en ook tussen de schrijfprocessen in 
het Nederlands en in het Engels van 22 leerlingen uit de tweede klas havo/vwo 
die betogende teksten lezen en schrijven. De leerlingen in de steekproef zijn gese
lecteerd op twee kenmerken: taalachtergrond en lees/schrijfvaardigheid in het 
Nederlands. Op basis van hun taalachtergrond zijn de leerlingen in twee groepen 
verdeeld. Een onderscheid is gemaakt tussen eentalige autochtone leerlingen voor 
wie Engels de tweede taal is en tweetalige allochtone leerlingen van Turkse of 
Marokkaanse afkomst voor wie Engels de derde taal is. In beide groepen is een 
selectie gemaakt van leerlingen die hoog of laag scoorden op lees- en schrijfvaar-
digheidstoetsen in het Nederlands. Elk van de vier ontstane subgroepen bestaat uit 
vijf of zes leerlingen. 

De verschillen tussen de processen van de leerlingen in het Nederlands en het En
gels, de onderlinge relaties tussen processen binnen Nederlands en Engels en de 
relaties tussen de processen en de kwaliteit van de lees- en schrijfproducten in 
beide talen worden onderzocht. Elke leerling kreeg twee leestaken en twee 
schrijftaken in het Nederlands en in het Engels. Gemeten worden drie soorten va
riabelen: de strategieën/activiteiten die de leerlingen uitvoerden bij het maken van 
de lees- en schrijftaken worden geanalyseerd met gebruikmaking van hardop-
denkprotocollen. Voor het schrijven worden met behulp van een 'keystroke-
logging' programma ook de wijzigingen onderzocht die de leerlingen tijdens het 
schrijven aanbrachten; de fluency in lezen wordt gemeten aan de hand van een 
toets voor snelheid van woordherkenning; de fluency in schrijven word gemeten 
aan de hand van zowel een on-line meting (d.w.z. gemiddeld aantal woorden ge
formuleerd zonder te pauzeren) als een off-line meting (d.w.z. aantal geschreven 
woorden per seconde); en ten slotte wordt de kwaliteit van de lees- en schrijfpro-
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ducten gemeten aan de hand van scores voor tekstbegrip en tekstkwaliteit. Voor 
schrijven wordt ook de retorische opbouw van de teksten geanalyseerd. 
Het proefschrift bestaat uit twee leesstudies (hoofdstuk 2 & 3) en twee schrijfstu-
dies (hoofdstuk 4 & 5). In de hoofdstukken over lezen (hoofdstuk 2 & 3) wordt 
het Compensatory-Encoding model van Walcyzk (2000) gebruikt om de interactie 
tussen verschillende leesprocessen te modelleren. In de hoofdstukken over schrij
ven (hoofdstuk 4 & 5) wordt het schrijfproces-model van Chenoweth & Hayes 
(2001) gebruikt om de aard van schrijfprocessen te karakteriseren. In het slot
hoofdstuk (hoofdstuk 6) worden de conclusies voor lezen en schrijven besproken 
en vergeleken. 

Hoofdstuk 2 

In hoofdstuk 2 worden de leesstrategieën van de leerlingen in het Nederlands en 
het Engels met elkaar vergeleken met behulp van een drie-dimensionaal classifi
catieschema. De dimensies in dit schema zijn: 1) Oriëntatie: strategieën die 
gericht zijn op conceptuele aspecten versus strategieën die gericht zijn op talige 
asnecten van een tekst' 2) Tvne - strategieën Hie het nrnr.es recnileren fhiiv het 

controleren van begrip) versus strategieën die direct gericht zijn op het begrijpen 
van de tekst (bijv. vertalen, parafraseren) versus het herlezen van de tekst; en 3) 
Domein: het tekstuele domein waarop strategieën gericht worden (d.w.z. kleiner 
dan een clause; een clause; groter dan een clause). De resultaten laten zien dat de 
leerlingen in het Engels meer taal strategieën, meer regulerende strategieën en 
meer strategieën gericht op grotere teksteenheden inzetten dan in het Nederlands. 
Het frequentere gebruik van deze strategieën ging echter niet gepaard met minder 
frequent gebruik van conceptuele strategieën, en ook niet met minder frequente 
inzetting van andere strategiesoorten. Het strategische gedrag van de leerlingen 
liet dus geen inhibitie in de vreemde taal zien. Ook waren er geen aanwijzingen 
dat juist meer conceptuele strategieën werden ingezet in de vreemde taal om tali
ge problemen te omzeilen. Leerlingen in deze studie gebruikten namelijk de 
begripsstrategieën die ze in het Nederlands toepassen, ook bij het lezen in de 
vreemde taal. Het belangrijkste verschil was dat leerlingen in de vreemde taal 
meer strategieën inzetten om talige problemen op te lossen. Het lijkt erop dat tali
ge strategieën een compenserende rol spelen bij het lezen in een vreemde taal. 
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Hoofdstuk 3 
In hoofdstuk 3 worden de relaties tussen leesstrategieën, snelheid van woordher
kenning en tekstbegrip onderzocht. Voorspellingen die het Compensatory-

Encoding Model (C-EM) van Walczyk (1995, 2000) voor lezen in de eerste taal 
maakt, worden getoetst voor zowel lezen in de eerste taal (Nederlands) als lezen 
in de vreemde taal (Engels). In tegenstelling tot modellen die het belang van een 
snelle verwerking van woorden voor tekstbegrip benadrukken, voorspelt het C-
EM dat er weinig verband is tussen snelheid van verwerking van woorden en 
tekstbegrip, omdat lezers strategieën inzetten die compenseren voor inefficiënte 
verwerking van linguïstische elementen. Volgens het C-EM leidt de inzet van 
compenserende strategieën ertoe dat inefficiënte lezers meer tijd kwijt zijn aan het 
lezen van een tekst, maar dat dit niet per se ten koste van het globale tekstbegrip 
gaat. Uit de resultaten van de studie in dit hoofdstuk bleek er meer ondersteuning 
te zijn van de C-EM voorspellingen voor de vreemde taal dan voor de eerste taal. 
In het Engels bleek de inzet van taal strategieën verband te houden met de snel
heid van woordherkenning van de leerlingen. Hoe trager de leerlingen zijn in 
Engelse woordherkenning, des te meer taaistrategieën zij inzetten bij het lezen in 
het Engels. Deze uitkomst suggereert dat de inzet van compenserende strategieën 
niet alleen met gebrek aan kennis van de betekenis van woorden te maken heeft, 
maar ook met gebrek aan snelheid in het ophalen van de betekenis van bekende 
woorden. Er waren geen aanwijzingen dat de inzet van compenserende strategie-
en ten koste ging van het tekstbegrip. Deze resultaten roepen twijfel op over de 
aanname die dikwijls in de literatuur wordt gemaakt, dat een trage verwerking 
van woorden een substantieel obstakel is voor tekstbegrip in een vreemde taal. 

Hoofdstuk 4 
In hoofdstuk 4 worden de revisies die de leerlingen maakten tijdens het schrijven 
van de teksten in het Nederlands en het Engels met elkaar vergeleken. De revisies 
worden geclassificeerd in vier dimensies: 1) Oriëntatie: de oriëntatie van de revi
sies (d.w.z. conceptueel, talig of typografisch); 2) Domein: de grootte van de 
tekstuele eenheid die gereviseerd werd; 3) Locatie: de plaats in de tekst waar een 
revisie wordt gemaakt; en 4) Actie: de handeling die de schrijver uitvoert (d.w.z. 
toevoegen, weghalen of vervangen). Daarnaast wordt ook de relatie tussen fre
quentie van de revisiesoorten en tekstkwaliteit onderzocht. De resultaten geven 
geen ondersteuning voor de inhibitie-hypothese. Hoewel voor elke dimensie één 
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of meer revisiesoorten vaker in het Engels voorkwamen dan in het Nederlands, 
kwamen de overige revisiesoorten niet minder vaak voor in het Engels. In het En
gels bijvoorbeeld werden meer talige en typografische revisies gemaakt, maar de 
frequentie van conceptuele revisies was gelijk aan die in het Nederlands. In geen 
van beide talen waren er relaties tussen de frequenties van de verschillende revi
siesoorten en de kwaliteit van de teksten. Wel resulteerden talige revisies vaak in 
een verbetering van het gereviseerde element. Al met al wijzen de resultaten op 
de compenserende rol die het reviseren speelt in het schrijven in de vreemde taal. 
Schrijvers reviseren om talige problemen op te lossen zonder dat het maken van 
inhoudelijke revisies aantoonbaar wordt belemmerd. 

Hoofdstuk 5 

In hoofdstuk 5 wordt de fluency van de leerlingen bij het schrijven van de Neder
landse en Engelse teksten met elkaar vergeleken. Daarnaast wordt een 
vergelijking gemaakt tussen de tijd die leerlingen besteedden aan verschillende 
schrijfactiviteiten in beide talen. In deze vergelijking wordt o.a. gekeken naar de 
tijd die aan conceptuele activiteiten zoals het plannen van de opbouw en het gene
reren van inhoud werd besteed. Verder wordt de aandacht voor conceptuele 
processen gerelateerd aan de frequentie en de aard van de retorische eenheden in 
de Nederlandse en Engelse teksten. Ten slotte wordt onderzocht of er een relatie 
tussen fluency en tekstkwaliteit van de teksten in beide talen is. Zoals werd ver
wacht bleek uit de resultaten dat de schrijvers minder vloeiend waren in Engels 
dan in Nederlands en dat zij ook minder aandacht voor conceptuele processen in 
het Engels hadden. In het Engels werd er minder tijd aan conceptuele activiteiten 
besteed dan in het Nederlands, en de Engelse teksten waren retorisch minder goed 
uitgewerkt dan de Nederlandse teksten. Echter, het bleek niet mogelijk een direct 
verband aan te tonen tussen gebrek aan fluency en inhibitie van conceptuele pro
cessen in de vreemde taal. De inhibitie-hypothese werd dus maar deels 
ondersteund. 

Hoofdstuk 6 

In het slothoofdstuk wordt een overzicht van de belangrijkste resultaten gegeven 
en worden de verschillen tussen de lees- en schrijfresultaten besproken. Ook wor
den de methodologische implicaties van de lees- en schrijfresultaten besproken. 
Daarnaast worden de lees- en schrijfresultaten voor de leerlingkenmerken bespro-
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ken, met name de mogelijke effecten van tweetaligheid voor de vaardigheid in 
een derde taal. Ten slotte komen de implicaties van de resultaten voor het vreem-
de-talenonderwijs aan de orde. 

Samenvattend kan gezegd worden dat de resultaten van de studies in dit proef
schrift meer ondersteuning geven voor de inhibitie-hypothese voor schrijven in 
een vreemde taal dan voor lezen in een vreemde taal. Sterker nog, voor lezen 
krijgt de hypothese eigenlijk geen ondersteuning. De lezers leken in staat hun 
taaistrategieën in te zetten om de trage verwerking van woorden in een tekst te 
compenseren, en de inzet van deze strategieën leidde niet tot minder tekstbegrip. 
Voor schrijven wordt de hypothese daarentegen tot op zekere hoogte wel onder
steund. De leerlingen hadden minder fluency in de vreemde taal dan in de 
moedertaal en er waren aanwijzingen dat het uitvoeren van conceptuele processen 
werd geïnhibeerd in de vreemde taal. Toch bleek het niet mogelijk om gebrek aan 
fluency en de inhibitie van conceptuele processen in de vreemde taal direct met 
elkaar in verband te brengen. Bovendien werden conceptuele revisieprocessen 
niet geïnhibeerd in de vreemde taal. 

De verschillen tussen de conclusies voor lezen en schrijven hebben waarschijnlijk 
te maken met de grotere cognitieve inspanning die schrijven eist. Een lezer hoeft 
alleen te begrijpen wat iemand anders heeft geschreven, terwijl een schrijver een 
eigen tekst moet produceren. Lezen wordt sterk gestuurd door de input van de 
tekst en is daarom vaak lineair van karakter. Doorgaans wordt de tekst van voor 
tot achter gelezen met sporadisch gebruik van strategieën. Om een tekst te schrij
ven moet de schrijver voortdurend schakelen tussen verschillende deelprocessen, 
zoals het genereren van ideeën, het formuleren van zinnen, het (her)lezen van de 
instructie of van de eigen tekst en het maken van wijzigingen. Bij lezen is het 
mogelijk dat conceptuele processen "automatisch" verlopen, zodat zij weinig be
roep doen op de attentional resources van de lezer. Bij schrijven is 
automatisering van conceptuele processen minder waarschijnlijk, want de schrij
ver moet steeds rekening houden met hogere orde-aspecten zoals het doel van zijn 
tekst en het publiek waarvoor de tekst geschreven wordt. 

Opvallend in dit proefschrift is het feit dat 'taalachtergrond' meer invloed lijkt te 
hebben op het lees- en schrijfgedrag dan 'lees- en schrijfvaardigheid in het Neder
lands'. Er waren nauwelijks verschillen te zien tussen hoe goede en zwakke lezers 
en schrijvers de lees- en schrijftaken aanpakten. Daarentegen bleken de tweetalige 
leerlingen ten opzichte van de eentalige leerlingen voor zowel lezen als schrijven 
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in Nederlands en Engels minder fluent te zijn, minder aandacht op conceptuele 
processen te richten en ten slotte lees- en schrijfproducten van mindere kwaliteit 
te produceren. Deze uitkomsten spreken de veel gemaakte bewering tegen dat 
tweetaligen bij het uitvoeren van processen in een derde taal flexibeler en effici
ënter dan eentaligen zouden zijn. Niettemin mag aan de hand van deze uitkomsten 
ook niet geconcludeerd worden dat tweetaligheid op zich nadelige gevolgen heeft 
voor verwerking van een derde taal. De manier waarop de tweetalige leerlingen 
teksten verwerken, lijkt eerder een gevolg dan een oorzaak te zijn van een zwak
kere taalvaardigheid in zowel Nederlands als Engels. 

Omdat dit proefschrift geen interventieonderzoek bevat, is voorzichtigheid bij de 
bespreking van mogelijke implicaties voor het onderwijs geboden. Toch zijn 
hierover enkele opmerkingen te maken. Het zal weinig verbazing wekken dat in 
dit proefschrift wordt bevestigd dat leerlingen in een vreemde taal meer strategie-
en inzetten om taalproblemen op te lossen dan in de eerste taal. In de literatuur 
wordt de aandacht die vreemde-taal lezers en schrijvers aan de talige aspecten van 
taken schenken, soms getypeerd als 'slecht'. Echter, de resultaten van dit proef-
c r n r i f t c n n a p r p r p n Aat ta l i r r^» ctrat(=*rrif±iïn £»£»n n n t t m p ( i r > m n p n c o m n r l o r-̂ -vl p n o l o n U i i 

het lezen in een vreemde taal en in mindere mate bij het schrijven in een vreemde 
taal. Er is dus weinig reden om de toepassing van talige leesstrategieën zoals pa
rafraseren en vertalen te ontmoedigen. Voor schrijven heeft het waarschijnlijk 
eerder zin om strategieën aan te bieden die leerlingen op een flexibele manier met 
taalproblemen leren omgaan. Schrijvers kunnen er meer bewust van gemaakt 
worden dat niet ieder talig probleem direct opgelost hoeft te worden. Vaak kan 
het oplossen van dergelijke problemen uitgesteld worden tot de redigeerfase, 
waardoor in eerdere fases van het schrijfproces meer aandacht voor conceptuele 
processen wordt vrijgemaakt. Ten slotte geven de resultaten van dit proefschrift 
geen indicatie dat het dringend nodig zou zijn om in het vreemde-talenonderwijs 
trainingen te geven die zich louter richten op de ontwikkeling van fluency in lezen 
en schrijven. Nodig zijn geïntegreerde aanpakken die op een evenwichtige wijze 
zowel fluency als linguïstische kennis als strategische vaardigheden ontwikkelen. 
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