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Samenvatting 

In twee experimenten z1Jn de leereffecten van een aantal 
computerondersteunde leesoefeningen onderzocht. 

In een 'meelees' oefening zijn vier verhaaltjes zodanig 
aangeboden, dat de leerlingen gelijktijdig de tekst kunnen 
horen en zien. In elke tekst zijn dezelfde 20 ,moeilijke 
doelwoorden verwerkt, terwijl deze in de gesproken vorm 
voorafgegaan kunnen worden door een pieptoon, een pauze of 
door achtereenvolgens een pieptoon en een pauze. 

Een vooruitgang in de technische leesvaardigheid is 
geconstateerd als gevolg van de pauze. De pauze lijkt geen 
signaalfunctie te hebben, maar geeft gelegenheid of nodigt 
uit tot het actief bezig zijn met de tekst. 

In het tweede experiment zijn in een 'spraak - naar -
keuze' oefening 3 verhaaltjes met een aantal vragen 
aangeboden om de effecten na te gaan op de technische 
leesvaardigheid en het begrip van het gelezene. In deze 
oefening konden de leerlingen op ieder door hen gewenst 
moment verklanking van een woord opvragen. 

Uit de resultaten blijkt dat het stellen van vragen in 
deze oefenvorm een verbetering tot gevolg heeft op het gebied 
van de technische leesvaardigheid. Het stellen van vragen na 
afloop van een verhaaltje lijkt voor een groot deel de 
oorzaak te zijn van deze vooruitgang. Tekstbegrip, gemeten 
aan de hand van navragen, was niet werkelijk be!nvloed door 
het stellen van 'tussenvragen'. 
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1.1 LEREN LEZEN 

HOOFDSTUK 1 

INLEIDING 

In onze samenleving wordt veel belang gehecht aan het 
lezen. Het is onder andere daarom, dat in het basis
onderwijs, maar ook in het vervolgonderwijs, lezen zoveel 
aandacht krijgt. 

In de eerste twee jaren van het basisonderwijs worden 
allerlei oefeningen gedaan om de ontwikkeling van motorische, 
perceptuele en cognitieve vaardigheden te bevorderen en te 
ondersteunen. Deze oefeningen dienen onder andere ter 
voorbereiding van het leren lezen. Het belang hiervan voor 
het leren lezen wordt in allerlei onderzoeken aangetoond 
(Chall, 1967; Jansky & Hirsch, 1972; Gibson & Levin, 1975; 
Bryant & Bradley, 1985). 

In het aanvankelijk leesonderwijs bestaat een grote 
diversiteit aan methoden, vaak met een verschillende 
theoretische achtergrond (Mommers, 1978; Van Dongen, 1984). 
Ondanks deze verschillen in theoretische uitgangsposities 
tussen de methoden is er met name overeenstemming over het 
alfabetisch karakter van onze taal en de verhouding tussen 
het aantal fonemen en grafemen (Reitsma, 1983, 1985, 1987; 
Bus, 1984). In de gangbare methodes voor het aanvankelijk 
lezen wordt dan ook vroeg in het leesproces aandacht 
geschonken aan de letter-klank koppeling. Daarnaast leert 
het kind al snel dat de geschreven vorm van een woord 
correspondeert met de verklanking ervan. Door de letters van 
links naar rechts om te zetten in klanken en deze 
afzonderlijke letterklanken samen te voegen tot de klank van 
het hele woord, kan het woord ge!dentificeerd worden zodra 
het tot de woordenschat van de leerling behoort. De 
leerling-lezer moet dan in staat zijn om met een aantal 
opeenvolgende klanken een woord op te bouwen (auditieve 
synthese) en om in een woord meerdere klanken te herkennen 
(auditieve analyse; Chall, 1967; Bus, 1984; Reitsma, 1987). 

Hoewel nog andere deelvaardigheden in het leren lezen 
onderscheiden worden (Sixma, 1974; Struiksma, 1979; Bond, 
1984), worden juist de letter-klank koppeling en de auditieve 
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synthese en analyse vaak in verband gebracht met 
moeilijkheden bij het leren lezen (Mommers, 1978; Bus, 1984; 
Reitsma, 1985; Bryant & Bradley, 1985). In verschillende 
onderzoeken wordt erop gewezen dat de auditieve analyse en 
synthese over het algemeen meer problemen op leveren dan 
visuele analyse en synthese (Bryant & Bradley, 1985). In 
figuur 1 die ontleend is aan Lewkowisz (1980) is weergegeven 
waarom de analyse en synthese meer moeilijkheden zouden 
kunnen opleveren op auditief dan op visueel gebied. 

Figuur 1: Schematische voorstelling van de auditieve en 
visuele analyse en synthese van het woordje <vis> 
(Lewkowisz, 1980). 

(a) V I s 

0 0 X XXX u u 
00 0 XXX XX X u u 

(b) 0 0 0 0 X X X u u u 
0 00 0 X XX X u u u 

00 00 0 xx uu 

0 OX XXX u u 
00 OXXX XX XU U 

(c) 0 0 oxox XU U U 
0 00 ox xxuxu U 

00 00 oxx uu 
In rij a zijn zowel de afzonderlijke grafemen als het hele 

woordje <vis> te herkennen (visuele analyse en synthese). In 
de rijen b enc worden de fonemen van het woordje <vis> 
weergegeven. In rij b zijn de fonemen nog duidelijk 
gescheiden eenheden. In c is het onderscheid tussen de 
fonemen onduidelijk. Als het woordje <vis> wordt uit
gesproken als ~~n woord, dan vloeien de klanken in elkaar 
over. 

Naast de letter-klank koppeling en de auditieve analyse en 
synthese wordt ook vaak in relatie met moeilijkheden bij het 
leren lezen genoemd, het direct leren herkennen van 
geschreven woorden als een unieke combinatie van letter
tekens, zonder terug te hoeven vallen op verklanking van 
afzonderlijke woorddelen (Reitsma, 1985). 

Wernicke (1874) had eerder de idee geopperd, dat met het 
toenemen van de leeservaring een woordherkenningssysteem 
wordt gevormd, waarin gebruik gemaakt wordt van zowel 
auditieve als visuele informatie. Van de auditieve input 
wordt een fonologische code van de klankeigenschappen van een 
woord gevormd en van de visuele input een grafemische code 
van alle visuele eigenschappen (Wernicke, 1874; Bus, 1984; 
Seegers, 1985). 

Onderzoek lijkt erop te wijzen, dat de beginnende lezer 
vooral de fonologische route gebruikt; door een klankbeeld te 
vormen kan dan tot de betekenis van een woord gekomen worden. 
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Met het toenemen van de leeservaring lijkt woordherkenning 
dan steeds meer te berusten op het vormen van associaties 
tussen de geschreven vorm en de betekenis van het woord zoals 
het kind die kent. Na een periode van veel oefening neemt de 
mate waarin gebruik gemaakt wordt van de snellere visuele 
route toe en wordt minder gebruik gemaakt van de ineffici~nte 
en langzame fonologische route (Baron, 1979; Reitsma, 1983; 
Ellis, 1984; Bus, 1984; Seegers, 1985). 

Baron (1979) onderscheidt twee typen lezers, namelijk 
'Chinese' (zij koppelen woordbetekenis direct aan woord
beelden) en 'Phonecians' (zij lezen zelfs woorden die ze 
verschillende keren hebben gezien volgens de fonologische 
route). Onderzoek lijkt erop te w1Jzen dat beide routes 
elkaar aanvullen, als de informatie voor de snellere visuele 
route ontbreekt, valt de lezer terug op de tragere 
fonologische route (Jorm, 1979; Juel, 1983) 

Doctor en Coltheart (1980) vergeleken kinderen in een 
beoordelingstaak, waarbij de kinderen moesten aangeven of een 
woordenreeks een correcte zin vormde. Ook werden incorrecte 
zinnen gebruikt, die klonken als correcte zinnen. In 
vergelijking met incorrecte zinnen die ook nog incorrect 
klonken, leidde het eerste type zinnen tot de meeste fouten. 
Naarmate de leerlingen ouder werden en dus meer leeservaring 
hadden, nam de invloed van de klank af. Geconcludeerd werd 
dat beginnende lezers nog in hoge mate gebruik maken van 
fonologische codering. 

Reitsma (1983, 1984) kwam naar aanleiding van een aantal 
onderzoeken tot de conclusie dat het verklanken van letters 
een belangrijke informatiebron voor beginnende lezers is, 
maar dat al snel andere bronnen van informatie in geschreven 
woorden een grotere rol gaan spelen. 

In een experiment (Reitsma, 1983) waarin leerling-lezers 
een aantal opeenvolgende dagen dezelfde woorden oefenden, 
vond hij dat woorden die wat anders waren gespeld dan het 
geoefende woord (bijvoorbeeld: viets) aanmerkelijk langzamer 
werden herkend dan het geoefende woord (hier: fiets). Daar 
de structuur van de woorden zo goed als hetzelfde is, kan een 
fonologische strategie het verschil niet helemaal verklaren. 
Leerlingen met leerproblemen boekten wel enige vooruitgang, 
maar aanmerkelijk minder dan leerlingen zonder problemen. 
Reitsma concludeerde dat de normale leerling-lezers een 
orthografische kennis ontwikkelen, waardoor sneller tot 
herkennig van een woord gekomen kan worden, terwijl de 
leerlingen met problemen dit in veel mindere mate doen. 

De verschillende deelvaardigheden van het lezen moeten 
geoefend worden, om zo het leesproces te bevorderen (Perfetti 
& Lesgold, 1979). Op deze manier is het mogelijk om het 
decodeerproces beter te laten verlopen en bestaat de 
mogelijkheid dat een woordherkenningssysteem wordt opgebouwd. 
Door voortdurende oefening is het mogelijk uiteindelijk een 
automatisering van het woordidentificatieproces te bereiken, 
waardoor de lezer meer aandacht kan besteden aan bijvoorbeeld 
begrip van het gelezene (Huey, 1908; LaBerge & Samuels, 1974; 
Reitsma, 1987). 

LaBerge en Samuels (1974) gingen van de veronderstelling 
uit dat het menselijke informatie-verwerkingsmechanisme niet 
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in staat is om verschillende cognitieve taken tegelijk met 
aandacht uit te voeren. Het systeem kan slechts ~~n taak met 
aandacht uitvoeren, zodat andere cognitieve processen alleen 
effici~nt gebruikt kunnen worden als deze een automatisch 
verloop hebben. Decodeerprocessen vragen nog zoveel aandacht 
van de leerling-lezers, dat processen op het niveau van 
begrijpend lezen nauwelijks mogelijk zijn. Om tot een begrip 
van het gelezene te komen, is het uiterst belangrijk dat 
lagere orde processen (bijvoorbeeld het decoderen van 
woorden) in toenemende mate automatisch verlopen. Zwakke 
lezers moeten nog veel aandacht besteden aan de 
decodeerprocessen, zodat voor het uitvoeren van hogere 
processen, die nodig zijn voor het begrijpen van een tekst 
(zoals bijvoorbeeld analyseren, concluderen en voorspellen), 
niet voldoende aandacht mogelijk is (Perfetti & Lesgold, 
1977). 

Begrijpend lezen dient echter niet gezien te worden als 
een soort bijproduct van het technisch lezen, maar ligt meer 
in bet verlengde hieraan. De ermee gepaard gaande hogere 
processen moeten ook door de beginnende lezers systematisch 
geoefend worden. Het is waarschijnlijk dat naast het 
technisch lezen ook nog andere factoren van belang zijn 
(Aarnoutse & Van Leeuwe, 1984). 

Naast het al of niet automatische verloop van allerlei 
processen, speelt ook de aandacht en aandachtspanne die een 
leerling kan opbrengen een rol. Vaarschijnlijk zal de ene 
leerling beter en langer zijn aandacht gericht kunnen houden 
op datgene waar hij of zij mee bezig is dan de andere. 
Verondersteld wordt dan ook dat de aandacht zijn weerslag zal 
hebben op de uiteindelijke prestaties van de leerlingen. Een 
korte aandachtspanne en het gemakkelijk afgeleid worden door 
irrelevante prikkels zou zelfs samengaan met leesproblemen 
(Struicksma & Mildenberg, 1985). Een leerling die zijn 
aandacht beter en langer kan richten zal betere prestaties 
vertonen dan een leerling die dit minder goed kan. 

1.2 HERHAALD LEZEN 

Samuels (1979) gebruikte de methode "Repeated Reading'' 
speciaal voor beginnende lezers die we1n1g vooruitgang 
boekten bij het leren lezen. De leerlingen kregen gedurende 
een aantal opeenvolgende dagen een kort verhaaltje te lezen, 
totdat een bepaalde leessnelheid en nauwkeurigheid was 
bereikt. Deze procedure werd enige malen herhaald en leidde 
tot een redelijke vooruitgang van de leesvaardigheid. In 
verschillende andere onderzoeken waarin deze methode wordt 
gebruikt, werden eveneens grote leesvorderingen gemaakt 
(Rothkopf, 1968; Schreiber, 1981; Hoyer, 1982; Amlund, 
Kardash & Kulhavy, 1986). 

De afgelopen decennia zijn in navolging van Heckelman 
(1969) verschillende onderzoeken uitgevoerd waarin een 
bijzondere vorm van het herhaald lezen gebruikt werd. Een 
tekst werd voorgelezen (bijvoorbeeld via een tape recorder) 
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en de leerling-lezers lazen al luisterend mee. 
Chomsky (1976) liet kinderen meelezen met een op een 

cassettebandje ingesproken tekst. De bedoeling was dat ieder 
kind individueel de tekst zo vaak beluisterde en meelas tot 
het verhaal hardop zonder hulp kon worden gelezen. Daarna 
werd spelenderwijs ingegaan op het verband tussen de 
geschreven en de gesproken tekst, waarbij gebruik gemaakt 
werd van de geleerde herkenning van de tekst. De kinderen 
die bij aanvang van het experiment ruim een half jaar in 
leesniveau achter lagen in vergelijking met leeftijds
genootjes, bleken na enkele maanden al een stuk van de 
achterstand op het terrein van de woordherkenning en 
leessnelheid te hebben ingehaald. Ook werd nadruk.kelijk 
gewezen op de motiverende werking op de kinderen en hun 
omgeving. Deze methode heeft dan ook veel navolging gekregen 
(Carbo, 1978; Gamby, 1983; Van der Leij, 1983; Dwarshuis, 
1986). 

McMahon (1983) gebruikte de meelees- procedure in een 
"Mismatch Detection Task" waarbij geschreven en gesproken 
tekst vrijwel gelijktijdig aangeboden werden. In de 
gesproken tekst waren een aantal woorden vervangen door 
andere woorden dan in de geschreven tekst. De leerlingen 
kregen de opdracht om de verschillen tussen de gelezen en 
gesproken teksten te zoeken. Het merendeel van de leerlingen 
vond het erg moeilijk om gelijktijdig een tekst te lezen, te 
luisteren naar de gesproken versie en verschillen tussen 
beide te detecteren en te rapporteren. Indien het verschil 
tussen de voorleessnelheid en de eigen leessnelheid niet te 
groot was werd de opdracht toch door bijna alle kinderen goed 
uitgevoerd. Mogelijk hebben de leerlingen moeite om 
gelijktijdig hun aandacht te richten op een gesproken en een 
geschreven versie van de tekst en tevens onderlinge 
verschillen aan te geven (LaBerge & Samuels, 1974; Neville & 
Pugh, 1974; McMahon, 1983). 

In een onderzoek van Reitsma (1987) werden drie 
individuele oefenvormen met elkaar vergeleken, namelijk de 
'hardop lezen met correctieve feedback', de 'meelees' 
oefening en de 'spraak - naar - keuze' oefening. In de 
eerste oefenvorm kregen de leerlingen tijdens het hardop 
lezen van een tekst direct correctieve feedback indien zij 
een fout maakten. In de tweede oefenvorm werd de tekst via 
een koptelefoon aangeboden, terwijl de leerlingen 
tegelijkertijd de tekst in geschreven vorm konden meelezen. 
In de 'spraak - naar - keuze' oefening kan een leerling-lezer 
die bezig is met stillezen en een voor hem onleesbaar woord 
aantreft, verklanking van dit woord opvragen. Doordat 
vervolgens de verklanking van het woord gegeven wordt kan de 
leerling het woord misschien wel herkennen en lezen. De 
leerling-lezers kregen enkele teksten aangeboden, waarin 
dezelfde relatief moeilijk leesbare woorden verwerkt waren. 
Uit dit onderzoek bleek dat de eerste en de laatste oefenvorm 
het meeste resultaat opleverden. Betere lezers bleken meer 
te profiteren van de 'meelees' oefening dan zwakkere lezers. 
Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat ze probeerden 
vooruit te lezen en hiervoor de gesproken versie van de tekst 
als controle gebruikten, terwijl de zwakkere lezers soms met 
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het lezen van de geschreven tekst achterraakten op de 
gesproken tekst. Misschien kan met een lager voorleestempo 
eenzelfde mogelijkheid aan trage lezers worden geboden. Als 
algemene conclusie kwam naar voren dat de eigen activiteit 
van de leerling-lezer een belangrijke voorwaarde is voor de 
leereffecten. Het in dit onderzoek geconstateerde verschil 
in leereffect tussen enerzijds de oefenvormen 'correctieve 
feedback' en de 'spraak - naar - keuze' en anderzijds de 
'meelees' oefening lijkt vooral gelegen in het feit dat bij 
de eerste twee oefenvormen de leerling-lezers uitgenodigd 
werden zelf te lezen, terwijl in de meelees-vorm sprake was 
van voorlezen. 

Om ook zwakkere leerling-lezers de gelegenheid te geven de 
tekst actief te lezen en te beluisteren in een 'meelees' 
oefening, werden in een vervolgonderzoek in de gesproken 
tekst pauzes aangebracht voor relatief moeilijk leesbare 
woorden. De leerlingen kregen op deze wijze extra 
gelegenheid om bet moeilijke woord goed te bekijken of zelfs 
te lezen. Het aanbrengen van pauzes bleek inderdaad een 
positief leereffect op te leveren. De voorlopige 
interpretatie van deze resultaten was, dat de lezer inderdaad 
gedurende een pauze actief met de tekst bezig was en deze 
probeerde te lezen (Reitsma, 1987). Als alternatieve 
verklaring voor het leereffect dat de toevoeging van pauzes 
tot gevolg had, werd geopperd dat de pauze de functie van een 
signaalstimulus verwerft. 

Een associatie tussen de opvallende pauze als signaal en 
het verschijnen van nieuwe informatie kan ontstaan, zodat de 
aandacht wordt getrokken naar deze informatie bij de 
presentatie van het signaal. Ook auditieve stimuli blijken 
invloed uit te kunnen oefenen op de aandacht bij kinderen 
(Anderson, e.a., 1985; Piontkowski & Calfee, 1985). Indien 
de pauze een signaalfunctie verwerft, zou een pieptoon dus de 
functie van de pauze moeten kunnen overnemen, zonder dat dit 
de resultaten erg zou be!nvloeden. 

Het doel van het eerste hier gepresenteerde onderzoek is 
na te gaan welke functie ingelaste pauzes hebben bij het 
leren lezen volgens de meeleesprocedure. Een functie van 
ingelaste pauzes zou kunnen zijn dat leerling-lezers tijdens 
een 'meelees' oefening gedurende een pauze in de gesproken 
versie de tekst actief bekijken of zelfs proberen te lezen, 
of dat de pauze een signaalfunctie heeft. 

Een andere wijze om de leerling-lezers actief bezig te 
laten zijn met een tekst is mogelijk het stellen van vragen 
over de inhoud van de tekst (Rothkopf & Bisbicos, 1967; 
Anderson & Biddle, 1975). In het hier gepresenteerde tweede 
onderzoek wordt nagegaan of een dergelijke procedure in een 
'spraak - naar - keuze' oefening inderdaad tot gunstige 
resultaten leidt. 
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2.1 METHODE 

HOOFDSTUK 2 

ONDERZOEK 1 

2.1.1 Probleemstelling en Opzet 

Het onderzoek is gericht op het vaststellen van de functie 
van in gesproken tekst ingelaste pauzes. Gebruiken de 
leerling-lezers een pauze om de tekst actief te bekijken, of 
heeft de pauze een signaalfunctie? 

Om na te gaan of de interpretatie van de pauze als 
gelegenheid tot actief lezen de voorkeur heeft boven de 
alternatieve interpretatie van de pauze als signaalstimulus, 
werden de leereffecten van drie oefencondities met elkaar 
vergeleken. Zoals al in eerdere onderzoeken is geconstateerd 
blijkt herhaald lezen van woorden, al of niet ingebed in een 
tekst, een verbetering van de leesprestatie tot gevolg te 
hebben (Rashotte & Torgesen, 1985; Reitsma, 1987). In dit 
onderzoek zijn in elke tekst 20 relatief moeilijke woorden 
verwerkt, terwijl de teksten verder uit betrekkelijk een
voudige woorden samengesteld waren. 

De beginnende lezers kregen de moeilijk woorden in totaal 
vier keer in tekstverband te lezen. De leerlingen werd een 
voor- en een natoets met de moeilijke woorden afgenomen om na 
te kunnen gaan welke leereffecten optraden in de ver
schillende condities. 

Voor dit onderzoek werden de leerlingen verdeeld over drie 
experimentele condities. Binnen elke conditie waren 2 ver
schillende versies van elke tekst, zodanig dat de 10 oefen
en de 10 doelwoorden in de ene versie, in de andere versie. 
Hierdoor werden eventuele storende woordcategorie- en 
leerlingeffecten onder controle gehouden. 

In de eerste conditie ('Piep + Pauze') was voor 10 
moeilijke doelwoorden een pieptoon gevolgd door een pauze van 
3 seconden ingelast, terwijl de 10 moeilijke oefenwoorden in 
de tekst met dezelfde leessnelheid als de rest van de tekst 
voorgelezen werden. In de 'Pauze' conditie werd alleen een 
pauze voor de 10 doelwoorden gepresenteerd. In de 'Piep' 
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conditie was de pauze vervangen door een pieptoon. 
In verband met het doel van dit onderzoek zijn de volgende 

hypothesen getoetst: 
1. Herhaald lezen zal een positief leereffect tot gevolg 

hebben voor alle woordcategorie@n. 
2. Indien de pieptoon een signaalfunctie heeft, zal dit een 

groter positief leereffect voor de doelwoorden tot gevolg 
hebben, dan voor de oefenwoorden. 

3. Indien de pieptoon en de pauze beide een signaalfunctie 
hebben, zullen de leereffecten in de 'Pauze' en de 'Piep' 
conditie ongeveer gelijk zijn. 

4. In de 'Pauze' conditie zal een groter positief leereffect 
optreden voor de doelwoorden dan voor de oefenwoorden. 

5. Indien de pauze de leerlingen de gelegenheid geeft om 
actief met de tekst bezig te zijn, dan zullen zowel 
in de 'Pauze' als in de 'Piep + Pauze' conditie grotere 
leereffecten optreden dan in de 'Piep' conditie. 

6. Indien de piep en de pauze een cumulatief effect hebben, 
onafhankelijk van de functie, dan zal het leereffect van 
de 'Piep + Pauze' conditie groter zijn dan de effecten 
van de 'Piep' en de 'Pauze' conditie afzonderlijk. 

2.1.2 0nderzoeksgroep 

In verband met de keuze van de deelnemende scholen heeft 
een aantal overwegingen een rol gespeeld. Het onderzoek 
moest op verschillende scholen uitgevoerd worden, terwijl de 
scholen qua afstand niet te ver van elkaar af mochten liggen, 
daar de apparatuur regelmatig vervoerd moest worden naar een 
andere school. Het totaal aantal leerlingen moest bij 
aanvang van het onderzoek tenminste 60 (20 leerlingen per 
conditie) bedragen. Alleen scholen die de leesmethode 
"Veilig Leren Lezen" (Caesar, 1980a) gebruiken, konden 
betrokken worden bij het onderzoek, zodat alle leerlingen met 
dezelfde eigenschappen en kenmerken van deze methode 
vertrouwd waren. De bij het onderzoek betrokken klassen 
moesten minimaal in het vijfde leesboekje van de leesmethode 
bezig zijn en mochten het zesde leesboekje nog niet afgerond 
hebben, zodat de moeilijkheidsgraad van de in het onderzoek 
gebruikte teksten zoveel mogelijk aansloot bij het niveau van 
de kinderen. De planning van het onderzoek verliep in nauw 
overleg met de betrokken leerkrachten vanwege het feit dat 
het onderzoek een grote ingreep in het klassegebeuren 
betekende. 

Aanvankelijk namen 70 leerlingen uit de derde groep van 
het basisonderwijs deel aan het onderzoek. De leerling-
lezers kwamen van drie basisscholen in Tilburg: De Sleutel 
(18 leerlingen), De Tweesprong (14 leerlingen), en de 
Centrumschool (13 en 25 leerlingen). 

De derde groep van De Sleutel had 
leerkrachten. De kleine derde groep van 
kwam uit een combinatieklas van groep 2 
deeltijd-leerkrachten. De andere klassen 
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eigen leerkracht. 
De leerlingen zijn aan de hand van hun score op de Caesar 

E~n-Minuut-Test (EMT; Caesar, 1980b) verdeeld over 3 
experimentele groepen, zodanig dat de gemiddelde EMT-scores 
van de verschillende condities gelijk waren. Doordat van een 
aantal leerlingen geen volledige dataset verzameld was, 
bleven uiteindelijk drie groepen van 18 leerlingen over. 

De gemiddelde waarde van de Caesar-scores van alle 
leerlingen was 34.63 (sd=14.8, range=16-83). De gemiddelde 
waarden van de experimentele groepen afzonderlijk waren niet 
significant verschillend van elkaar en van het totale 
gemiddelde. De gemiddelde leeftijd van de leerlingen was 7 
jaar en 1 maand. 

2.1.3 Materiaal 

Bet oefenmateriaal was voor elke conditie gelijk en 
bestond uit 4 teksten die altijd in dezelfde volgorde werden 
aangeboden (zie bijlage 1). De teksten waren van dien aard 
dat werd aangesloten bij de belevingswereld van kinderen met 
een leeftijd van 6 tot 8 jaar. Bij het opstellen van de 
teksten was dan ook veel aandacht besteed aan het feit dat de 
verhaaltjes qua inhoud begrijpelijk en qua opzet 
overzichtelijk waren. 

De lengte van de tekst en de alinea-verdeling moesten 
zodanig zijn dat de kinderen in betrekkelijk korte tijd een 
afgerond geheel te zien en te horen kregen. De lengte van de 
teksten varieerde van 115 tot 135 woorden, verdeeld over 20 
tot 25 regels. Een tekst bestond uit 5 tot 7 alinea's. 
Iedere alinea bevatte 3 tot 8 regels. 

De teksten waren samengesteld uit woorden, waarvan men kan 
verwachten dat de leerling-lezers deze met niet al te veel 
moeite konden lezen en die reeds aan de orde waren geweest in 
het leesonderwijs. Het merendeel van de woorden had 1 
lettergreep, enkele woorden bestonden uit 2 lettergrepen. 
Ook werd verondersteld dat deze woorden in de gebruikte 
betekenis zowel tot de passieve als de actieve woordenschat 
van zesjarige kinderen behoorden (Kohnstamm, e.a., 1981). 
Voor het onderzoek waren 30 moeilijke woorden (20 doelwoorden 
en 10 controlewoorden) geselecteerd, die voor een gemiddelde 
leerling-lezer na 8 maanden leesonderwijs relatief moeilijk 
te lezen waren (Kohnstamm, e.a., 1981). De woorden waren in 
principe leesbaar voor leerling-lezers na 1 jaar aanvankelijk 
leesonderwijs. De moeilijke woorden waren tot het einde van 
het experiment niet aan bod geweest tijdens de reguliere 
lessen in de verschillende deelnemende klassen. Ze 
varieerden in lengte van 4 tot 11 lettertekens en waren 
samengesteld uit 2 tot 4 lettergrepen. De 20 doelwoorden 
waren gelijkelijk over de tekst verdeeld en kwamen in ieder 
verhaaltje slechts eenmaal voor. 

Alle 30 moeilijke woorden (doelwoorden en controlewoorden) 
werden gepresenteerd in de voor- en de natoets, om een 
mogelijk optredend leereffect te kunnen meten. Voor de voor-
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en de natoets werden ook een aantal opstart- en 
motivatiewoorden geselecteerd (zie bijlage 2). 
Opstartwoorden waren woorden aan het begin van de voor- en de 
natoets om de leerlingen te laten wennen aan de testsituatie. 
Hotivatiewoorden werden telkens na 3 moeilijke woorden in de 
voor- en de natoets gepresenteerd om de leerlingen 
gemotiveerd te houden tijdens de toets. 

Zowel in de oefenteksten als bij de toetsen werd een voor 
de leerlingen bekend lettertype (Geneva) gebruikt. Het 
gebruikte letterformaat was 18 (zie bijlage 1). 

De gesproken vorm van de teksten werd aangeboden met een 
gemiddelde leessnelheid van ruim 50 woorden per minuut. De 
woorden werden duidelijk van elkaar gescheiden aangeboden. 
De teksten werden zoveel mogelijk met een natuurlijke cadans 
door dezelfde mannelijke geoefende lezer voorgelezen. De 
lengte van een pauze was 3 seconden. De totale tijdsduur van 
een oefensessie lag tussen de 2 en 3 minuten. Door het 
toevoegen van pauzes en pieptonen aan de teksten trad een 
klein verschil op in de tijdsduur van een oefensessie tussen 
de verschillende condities. 

De teksten werden per alinea gepresenteerd op het 
beeldscherm van een Apple Macintosh microcomputer. De 
gebruikte spraak was beschikbaar via een op de microcomputer 
aangesloten 20 Mb hard disk en was met Puls Code Hodulatie 
gecodeerd. De spraak werd synchroon met de geschreven tekst 
van de hard disk gehaald en gereproduceerd via een Digitaal 
Analoog Converter. De spraak werd aangeboden via een Philips 
koptelefoon. Als de op het beeldscherm gepresenteerde alinea 
helemaal voorgelezen was, kwam automatisch de volgende alinea 
op het beeldscherm en werd gestart met het voorlezen hiervan. 
De toonhoogte van de gebruikte pieptoon was 11 kHz gesampled. 

2.1.4 Procedure 

Kort voor de aanvang van het feitelijke onderzoek is de 
Een-Hinuut-Test van Caesar (1980b) afgenomen bij alle 
deelnemende leerlingen om het leesniveau te kunnen te 
bepalen. De test werd in een rustige ruimte bij iedere 
leerling individueel afgenomen. Aan de hand van de 
EMT-scores werd een rangorde opgesteld. De leerlingen uit 
een groep van vier opeenvolgende rangnummers werden op basis 
van toeval toegewezen aan een van de vier experimentele 
condities. Op deze wijze werden de condities onderling 
vergelijkbaar met be trekking tot de technische 
leesvaardigheid. 

De apparatuur was zodanig geplaatst, dat de kinderen 2 tot 
5 meter uit elkaar zaten, met de ruggen naar elkaar. Tijdens 
de oefensessies hadden de kinderen een koptelefoon op, opdat 
ze niet door storende geluiden (buiten de testruimte) werden 
afgeleid. 

In de ruimtes waren altijd twee microcomputers aanwezig, 
zodat meestal 2 leerlingen gelijktijdig werden getest of 
konden oefenen. Bij de oefeningen was altijd minstens 1 
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proefleider aanwezig, terwijl de voor- en de natoets bij 2 
leerlingen tegelijkertijd door twee proefleiders werd 
afgenomen. De proefleiders waren goed ge!nstrueerd over de 
te hanteren normen tijdens de toetsen en de procedure. 

Op maandag werd de voortoets afgenomen en op vrijdag de 
natoets, op de daartussenliggende dagen vonden de 
oefensessies plaats. 

Tijdens de voor- en de natoets werd iedere leerling 
individueel in een korte standaard-instructie uitgelegd wat 
er ging gebeuren (zie bijlage 3). Daarna werd de naam van de 
leerling ingevoerd en werd met de test begonnen. 

De woorden werden een voor een op het scherm 
gepresenteerd. Met behulp van het toetsenbord werd door de 
proefleider de tijd per woord geregistreerd, die de leerling 
nodig had om het woord te herkennen of te lezen en een poging 
te ondernemen om het woord te verklanken. Indien na 15 
seconden nog geen poging was ondernomen, werd automatisch een 
omissie geregistreerd en werd het volgende woord aangeboden. 
De omissies werden als leesfouten beschouwd. Indien wel een 
poging tot verklanking was ondernomen werd door de 
proefleider met behulp van het toetsenbord geregistreerd of 
de verklanking goed dan wel fout was. Tijdens de toetsen 
kregen de leerlingen alle woorden zonder klankhulp aan
geboden, terwijl de leerlingen niet te horen kregen of z1J 
een woord goed, dan wel £out hadden verklankt *· Na afloop 
van de toets ging de leerling op eigen gelegenheid terug naar 
de klas en werd door de leerkracht een nieuwe leerling 
gestuurd. 

Aan het begin van een oefensessie werd de leerlingen een 
korte standaard-instructie (zie bijlage 4) voorgelezen en 
werd gecontroleerd of de apparatuur goed werkte. 

Tijdens de oefeningen waren de leerlingen telkens 
tegelijkertijd of kort na elkaar klaar met een oefening, 
zodat de leerlingen samen terug gingen naar de klas en twee 
nieuwe leerlingen konden starten met de oefening. 

2.2 RESULTATEN 

De resultaten op de voor- en de natoets van de drie 
groepen leerlingen werden met elkaar vergeleken. Aan de hand 
van de leestijden en leesfouten die geregistreerd werden 
tijdens de voor- en de natoets, werden de effecten van de 3 
eerder beschreven condities met elkaar vergeleken. In tabel 
1 worden de resultaten voor de verschillende woordcategorie~n 

* Door een £out in de programmatuur werd het doelwoord 
'vrolijk' niet aangeboden tijdens de voor- en de natoets 
(zie bijlage 2). 
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per oefenconditie gepresenteerd *· 
Om de leereffecten te kunnen vergelijken is een 

multivariate variantie analyse (Manova) uitgevoerd, zowel 
voor de verschillen in leestijd als voor het percentage fout 
gelezen woorden. Indien bij de variantie analyse 
significante verschillen bleken te bestaan, is een post-hoc 
vergelijking (Scheffe Contrast Analyse) uitgevoerdi om na te 
gaan waar significante verschillen optreden (Hays, 1963). 

Een significante afname van de leestijden en het 
percentage leesfouten treedt op tussen de voor- en de natoets 
(respectievelijk F[l,51]=144.94, p<0.05 en F[l,51):51.71, 
p<0.05). Met name voor de controlewoorden is dit opvallend, 
daar deze woorden alleen gepresenteerd worden in de voor- en 
de natoets. Een voor de hand liggende verklaring is, dat het 
herhaald aanbieden van woorden al resultaten oplevert, ook al 
gebeurt dit slechts eenmaal. Dit is een bevestiging van de 

Tabel 1: Gemiddelde leestijden (sec) en het percentage lees
fouten tijdens de voor- en de natoets per conditie 
voor iedere woordcategorie. 

Leestijden Percentage Leesfouten 

Piep+Pauze 
motivatiewrd 
doel'r..rd 
oefenvrd 
controlevrd 

Pauze 
motivatievrd 
doelvrd 
oefenvrd 
controlevrd 

Piep 
motivatiewrd 
doelvrd 
oefenvrd 
controlevrd 

voor
toets 

** 

1.25 
7.28 
7.00 
6.63 

1. 29 
7.16 
7.06 
6.75 

1.24 
5.96 
6.34 
5.95 

na- voor
toets verschil toets 

1. 19 
5.04 
5.97 
5.90 

1.06 
4. 72 
5.79 
5.85 

1.00 
5.19 
5.20 
5.22 

0.06 
2.24 
1.03 
0.83 

0.22 
2.45 
1.26 
0.90 

0.23 
0.78 
1.13 
0.73 

*** 

1.1 
40.3 
36.4 
35.0 

1.1 
29.9 
33.1 
27.2 

0.6 
27.8 
24.4 
25.0 

na-
toets verschil 

o.o 
23.5 
28.8 
25.0 

1.1 
16.0 
20.6 
18.3 

0.6 
17.5 
17.5 
24.4 

1.11 
16.95 

7.65 
10.00 

o.oo 
13.95 
12.53 
8.89 

o.oo 
10.25 
6.85 
0.56 

* De gegevens met betrekking tot de motivatiewoorden zijn 
niet bij een verdere analyse betrokken. 

** alleen leestijden van woorden zijn gebruikt indien de 
leerling zowel in de voor- als de natoets het woord 
correct gelezen heeft. 

*** inclusief omissies (15 sec). 
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eerste hypothese. In figuur 2 worden per oefenconditie de 
verschillen in leestijd tussen de 3 woordcategorie~n grafisch 
weergegeven. 

In figuur 3 worden de verschillen in percentage leesfouten 
tussen de voor- en de natoets grafisch weergegeven. 
Optredende verschillen tussen de oefencondities en 
woordcategorie~en z1Jn hier minder duidelijk. Opvallend is 
de wel zeer kleine afname van het percentage leesfouten voor 
de controlewoorden in de 'Piep' conditie in vergelijking met 
de andere condities. 

Uit de resultaten blijken de aanwezige verschillen tussen 

(.) 
Q) 
V) 

V) -Q) 
0 -C'J 
C 

C 
Q.) 

' .... 
0 
0 
> 
C 
Q.) 
V) 
V) 
::::, 

..c 
(.) 
V) .... 

2.5 

2.0 

1. 5 

1. 0 

a.> 0.5 
> u -V) 

Q.) 
Q.) 

~ doelwoorden 

□ oefenwoorden 

I§] controlewoorden 

piep + pauze pauze piep 

experimentele condities 

Figuur 2: Leestijdverschillen per conditie en per 

woordcategorie. 
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de oefencondities met betrekking tot de afname van de 
leestijden na herhaald lezen significant te zijn 
(F[2,51]=3.54, p<0.05). 

Een duidelijk significant leereffect treedt op tussen de 
verschillende woordcategorie~n (F[2,50]=14.54, p<0.05). In 
figuur 2 is te zien dat vooral de doelwoorden een afname in 
leestijd vertonen. 

Ook is een significant verschil in leestijden aanwezig 
tussen de voor- en de natoets voor de woordcategorie~n van de 
verschillende oefencondities (F[4,102]=3,64, p=0.05). In 
figuur 2 valt op dat de doelwoorden van zowel de 'Pauze' als 
de 'Piep + Pauze' conditie een significant grotere afname in 
leestijd vertonen dan de andere woordcategorie~n en de 

en 2 0 -Q) 
0 -ro 
C 

~ 1 5 
I .... 

0 
0 
> 
C 

~ 1 0 
en 
::, -
..c 
u 
~ 5 
Q) 
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.9 
~ 0 

0 

~ doelwoorden 

EJ oefenwoorden 

ffiJ controlewoorden 

piep + pauze pauze piep 

experimentele condities 

Figuur 3: Verschillen van de percentages fou~gelezen woorden 
.. 

tussen de voor- en de natoets voor de drle 

experlmentele condltles. 
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doelwoorden in de 'Piep' conditie. Tussen de afname van de 
leestijden voor de doelwoorden van de 'Pauze' en de 'Piep + 
Pauze' conditie is geen significant verschil aanwezig. 

Uit tabel 1 is eveneens af te leiden dat herhaald lezen 
ook een positief leereffect oplevert met betrekking tot het 
nauwkeuriger lezen en verklanken van woorden (F[l,51]=51.71, 
p<0.05). De verschillen in afname van het percentage lees
fouten voor de drie oefencondities zijn niet significant 
(F[4,102]<1.00, n.s.). Tevens is in tabel 1 te zien dat ook 
een significante afname in het fout lezen van woorden 
plaatsvindt indien woorden verschillende malen worden 
aangeboden (F[2,50]=3,60, p<0.05). Hierbij moet wel 
aangetekend worden dat dit effect mogelijk veroorzaakt wordt 
door het lage fouten-percentage voor de controlewoorden in de 
'Piep' conditie. 

Een significant verschil in percentage fouten voor de ver
schillende woordcategorie@n per oefenconditie is niet 
gevonden (F[4,102]<1.00, n.s.). 

2.3 CONCLUSIE EN DISCUSSIE 

Herhaald lezen leidt in dit onderzoek tot een leereffect, 
wat tot uiting komt in een afname van zowel de leestijden als 
het percentage leesfouten. Deze resultaten komen overeen met 
wat in eerder onderzoek (Reitsma, 1987) is geconstateerd: 
het tweemaal toetsen en het herhaald lezen van moeilijke 
woorden leidt tot een leereffect. 

De pieptoon in de 'piep' conditie heeft niet het verwachte 
effect van een signaal, een significant verschil tussen de 
leestijden en het percentage leesfouten van de oefenwoorden 
en doelwoorden in deze conditie is niet aanwezig. In dit 
onderzoek is als uitgangspositie gesteld, dat de pieptoon de 
functie van een signaal verwerft, wat zou leiden tot een 
significant leereffect, zowel voor de leestijden als de lees
fouten. Dit is een voorbarige aanname geweest: het wel of 
niet presenteren van een pieptoon voor een moeilijk woord 
blijkt geen leereffect tot gevolg te hebben. 

Ook het achtereenvolgens presenteren van een pieptoon en 
een pauze voor een moeilijk woord blijkt niet de verwachte 
extra leeswinst op te leveren. 

De leereffecten van de 'Pauze' conditie zijn niet gelijk 
aan de effecten van de 'Piep' conditie. Het verschil met 
betrekking tot het percentage leesfouten is niet duidelijk 
significant, daar dit verschil grotendeels veroorzaakt wordt 
door de niet significante afname van het percentage 
leesfouten van de controlewoorden. Het significante verschil 
met betrekking tot de leestijden komt voornamelijk voor 
rekening van de doelwoorden. 

De afname van de leestijden voor de doelwoorden in de 
'Pauze' conditie is significant groter dan de afname van de 
leestijden voor de oefenwoorden. Een significant verschil 
met betrekking tot het percentage leesfouten in deze conditie 
is voor de verschillende woordcategorie@n niet aanwezig. 
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+ Pauze' als de 
leereffect voor de 

blijkbaar geen 
mogelijk dat de 

de tekst te 

De leereffecten voor zowel de 'Piep 
'Pauze' conditie zijn groter dan het 
'Piep' conditie. De pauze heeft dus 
signaalfunctie en het is dus zeer goed 
leerling-lezers extra gelegenheid krijgen om 
lezen. 

Het achtereenvolgens aanbieden van een pieptoon en een 
pauze in de 'Piep + Pauze' conditie leidt niet tot een extra 
leereffect. Het leereffect in deze conditie is noch met 
betrekking tot de leestijden noch met betrekking tot het 
percentage leesfouten significant groter dan de leereffecten 
in de 'Pauze' conditie. 

De vraag of het aanbieden van pauzes binnen een 'meelees' 
oefening zin heeft, kan positief beantwoord worden. Een 
vergelijking van de oefenresultaten van de woorden 
voorafgegaan door een pauze en woorden zonder een pauze laat 
ook in dit onderzoek zien dat in de eerste situatie meer 
geleerd werd. De gedachtengang, geopperd door Reitsma 
(1987), dat de eigen activiteit van de leerling-lezer ook in 
de 'meelees' oefening een belangrijke factor is bij het leren 
lezen, wordt ondersteund door de resultaten van dit 
onderzoek. 

Een reeds lang toegepaste, simpele maar doeltreffende 
methode om leerlingen tot een actieve leeshouding te bewegen 
is het stellen van eenvoudige vragen over de tekst (met 
controle op de juistheid van de antwoorden). In het volgende 
onderzoek wordt nagegaan of deze methode ook met gebruik van 
het leesbord tot goede leesresultaten leidt. 
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3.1 INLEIDING 

HOOFDSTUK 3 

ONDERZOEK 2 

In de eerder beschreven onderzoeken met behulp van de 
herhaald lezen procedure (zie paragraaf 1.3) werden de 
geschreven en de gesproken tekst volledig en min of meer 
simultaan aangeboden (Heckelman, 1969; Chomsky, 1976; Carbo, 
1978; Gamby, 1983; Van der Leij, 1983; Dwarshuis, 1986). Het 
is ook mogelijk om indien een leerling moeite heeft met het 
lezen van een woord, verklanking van dat woord aan te bieden, 
indien de leerling hierom vraagt. Een dergelijk procedure 
noemt men een 'spraak - naar - keuze' procedure. 

In verschillende onderzoeken is een dergelijke oefenvorm 
gebruikt (Megens, 1983; Bouwhuis & Truin, 1984; Reitsma, 
1984, 1987). Leerling-lezers kregen een geschreven tekst 
aangeboden, die zij in eigen tempo konden lezen. De 
verklanking van de woorden was vastgelegd op een geluidsband 
en kon op zelf te bepalen momenten van elk willekeurig woord 
door de leerling opgevraagd worden. 

Uit onderzoeken naar het effect van klankhulp op de 
leesvaardigheid bleek dat leeszwakke kinderen moeilijke 
woorden bij een 'spraak - naar - keuze' procedure sneller en 
met minder fouten lazen dan een vergelijkbare groep 
leerlingen die geen klankhulp ontvingen. In beide 
onderzoeken bleek als gevolg van de klankhulp tevens de 
leesmotivatie van de leerlingen te zijn toegenomen (Megens, 
1983; Bouwhuis & Truin, 1984). 

Ook in een ander onderzoek (Reitsma, 1987) bleek de 
procedure een aanzienlijke verbetering van het leestempo tot 
gevolg te hebben. De leerling-lezers maakten echter minder 
gebruik van de gegeven mogelijkheid tot het oproepen van de 
verklanking van woorden dan verwacht kon worden. Blijkbaar 
stelden de leerling-lezers zich heel zelfstandig op en 
probeerden ze eerst het woord zelfstandig te lezen alvorens 
om hulp bij het verklanken te vragen. Naar aanleiding van 
deze onderzoeken concludeerde Reitsma (1987), dat het 
uitnodigen van leerling-lezers tot actief lezen kan leiden 
tot een aanzienlijke verbetering van de leesprestaties. 
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Een in de praktijk reeds lang toegepaste methode, het 
stellen van vragen over de gelezen tekst (met controle op de 
juistheid van antwoorden) is mogelijk een doeltreffende 
procedure om leerlingen uit te nodigen tot actief lezen. Het 
stellen van vragen zou dan een positief leereffect kunnen 
hebben op zowel de technische leesvaardigheid als het 
begrijpend lezen. 

Helaas is over het leereffect 
technische leesvaardigheid weinig 
van vragen op het begrijpend lezen 
uitgevoerd. 

met betrekking tot de 
bekend. Naar het effect 
is wel veel onderzoek 

In onderzoeken naar het effect van het toevoegen van 
vragen op het begrip van een tekst, lezen leerlingen vragen 
die of betrekking hebben op een tekstgedeelte volgend op de 
vraag (voorvragen), of op een voorgaand tekstgedeelte 
(navragen). Een controlegroep krijgt tijdens het lezen van 
de tekst geen vragen. Alle leerlingen krijgen na de tekst 
gelezen te hebben vragen (eindvragen) voorgelegd, die ofwel 
overeenkomen met de vragen die eerder gesteld werden tijdens 
het lezen van de passage (intentionele eindvragen), ofwel 
niet eerder aanbod zijn geweest (incidentele eindvragen). De 
eindvragen worden gesteld om de mate van tekstbegrip te 
kunnen meten. Indien navragen gesteld worden, leidt dit tot 
een beter tekstbegrip, vooral indien intentionele eindvragen 
gesteld worden. De voorvragen blijken een veel kleiner 
leereffect tot gevolg te hebben, vooral indien incidentele 
vragen gesteld worden, wat veroorzaakt zou kunnen zijn 
doordat de leerlingen gericht gaan zoeken naar het juiste 
antwoord op de voorvraag en daardoor andere informatie niet 
opnemen. Navragen hebben juist tot gevolg dat de leerling 
ZlJn aandacht gelijkelijk verdeeld over de hele tekst 
(Rothkopf & Bisbicos, 1967; Anderson & Biddle, 1975; Frase, 
1975). 

In dit tweede onderzoek wordt nagegaan of het mogelijk is 
om de leerlingen in een 'spraak - naar - keuze' oefenvorm met 
meer aandacht bezig te laten zijn met het lezen van de tekst 
door vragen te stellen over de inhoud van de tekst. Dit zou 
dan kunnen leiden tot een verbetering van de resultaten op 
het gebied van zowel het technisch lezen als het begrip van 
een tekst. 

3.2 METHODE 

3.2.1 Probleemstelling en Opzet 

Het doel van dit onderzoek is na te gaan of door het 
stellen van vragen over de inhoud van een tekst bij een 
'spraak - naar - keuze' oefening de leerling-lezers meer 
betrokken kunnen worden bij de tekst of actiever bezig zijn 
met de tekst. Doordat de leerlingen vragen moeten 
beantwoorden, worden ze gedwongen om de tekst beter te 
bekijken en hun aandacht meer te verspreiden over de tekst. 
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Veel onderzoek is verricht naar het effect van vragen op het 
begrip van de tekst (Rothkopf & Bisbicos, 1967; Anderson & 
Biddle, 1975; Frase, 1975). In dit onderzoek zal eveneens 
aandacht geschonken worden aan een eventuele vooruitgang op 
het gebied van het technisch lezen. 

Zowel het stellen van vragen (Anderson & Biddle, 1975) als 
het aanbieden van klankhulp (Reitsma, 1987) werkt motiverend 
op leerling-lezers. Een combinatie van beide is echter niet 
in eerder onderzoek aan de orde geweest, terwijl deze 
uitermate geschikt lijkt als oefenvorm voor een geauto
matiseerd leeshulpmiddel, binnen het kader waarin dit onder
zoek uitgevoerd wordt. 

Het stellen van vragen moet leiden tot een positief 
leereffect voor doelwoorden die verwerkt z1Jn in de teksten 
en de vragen, omdat de lezer de tekst met meer aandacht zal 
lezen om te kunnen komen tot de beantwoording van de vragen. 
Herkenning van de moeilijke woorden zal dan na verloop van de 
oefening sneller verlopen. 

Indien woorden verschillende malen aangeboden worden 
treedt een leereffect op ten gevolge van het herhaald lezen 
(Samuels, 1979). Om dit effect zo klein mogelijk te houden, 
zodat een eventueel optredend leereffect grotendeels 
verklaard kan worden door het stellen van vragen over de 
teksten, worden slechts drie teksten aangeboden. Met behulp 
van de meerkeuze-vragen kan tevens worden nagegaan of het 
aanbieden van vragen leidt tot een beter begrip van de 
gelezen tekst. 

In dit onderzoek worden twee soorten vragen aangeboden. 
Na een alinea van de tekst wordt een 'tussenvraag' gesteld, 
waarvan het antwoord bijna letterlijk in de tekst terug te 
vinden is. De leerling wordt in staat gesteld om 
verschillende keren de tekst en de vraag te lezen alvorens 
een antwoord moet worden gegeven. Aan het einde van de tekst 
worden 3 meer algemene 'eindvragen' over de tekst gesteld, 
terwijl het antwoord niet meer teruggezocht kan worden in de 
tekst. 

Om na te gaan of een leereffect optreedt, is een aantal 
leerling-lezers uit de derde groep van het basisonderwijs op 
een soortgelijke wijze als in het eerste onderzoek verdeeld 
over drie experimentele groepen en een 'controle' conditie. 
De gebruikte onderzoeksopzet is een pretest posttest 
controlgroup - design. 

In de eerste experimentele conditie is per alinea een 
vraag gesteld, waarvan het antwoord bijna letterlijk terug te 
vinden is in de tekst. In iedere tekst z1Jn telkens 12 
moeilijke woorden en 6 relatief gemakkelijke omschrijvingen 
van de betekenis van 6 andere moeilijke woorden verwerkt. De 
6 moeilijke woorden waarvan de omschrijvingen verwerkt zijn 
in het verhaaltje zijn gepresenteerd in de vraag aan het 
einde van de alinea waarin de respectievelijke omschrijvingen 
zijn verwerkt. Aan het einde van het verhaaltje moeten nog 
eens drie andere, meer algemene vragen, samengesteld uit 
alleen gemakkelijke woorden, beantwoord worden. In elk van 
de drie verhaaltjes zijn 6 andere moeilijke woorden verwerkt 
in de vragen, zodanig dat elk van de 18 moeilijke woorden 
~~nmaal verwerkt is in een vraag. 
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In de tweede conditie zijn dezelfde vragen gesteld, met 
dit verschil, dat de 18 moeilijke woorden uit de eerste 
conditie nu allemaal in de tekst voorkwamen. Een vraag die 
gesteld wordt aan het einde van een alinea is in zeer 
eenvoudige bewoordingen zodanig geformuleerd dat de betekenis 
gelijk is aan de overeenkomstige vraag in de eerste conditie. 
In deze tweede conditie zijn aan het eind van het verhaaltje 
dezelfde algemene vragen gesteld als in de eerste conditie. 

In de derde conditie zijn alleen de 3 algemene vragen aan 
het einde van de tekst gesteld, terwijl de 18 moeilijke 
woorden in de tekst verwerkt zijn. In de 'controle' conditie 
is de tekst alinea na alinea gepresenteerd, zonder vragen aan 
het eind van een alinea of aan het eind van de tekst. Daar 
een 'spraak - naar - keuze' procedure is gevolgd, kunnen de 
leerlingen in alle condities op elk gewenst moment voor elk 
woord dat afgebeeld is op het beeldscherm verklanking vragen. 

In verband met dit onderzoek worden de volgende hypothesen 
getoetst: 
1. Herhaald lezen zal een positief leereffect tot gevolg 

hebben. 
2. Het stellen van vragen zal tot een positief leereffect 

leiden, zowel voor de technische leesvaardigheid als voor 
het begrip van het gelezene. 

3.2.2 Onderzoeksgroep 

De proefpersonen in het tweede onderzoek waren leerling-
lezers van de derde groep basisonderwijs, nadat zij 8 maanden 
leesonderwijs hadden genoten. De 3 scholen waar het 
onderzoek is uitgevoerd gebruikten alle als methode voor het 
aanvankelijk lezen "Veilig Leren Lezen" (Caesar, 1980a), 
zodat de leerlingen vertrouwd waren met de eigenschappen en 
kenmerken van de methode. De scholen moesten zoveel mogelijk 
leerlingen in de derde groep hebben, daar voor het experiment 
een grote onderzoeksgroep nodig was. De scholen moesten met 
het leesonderwijs minimaal gestart z1Jn met het zesde 
leesboekje van de methode, terwijl zij nog niet met het 
achste leesboekje mochten starten voor het einde van het 
experiment. De moeilijkheidsgraad van de teksten sloot 
zodoende aan bij het niveau van de leerlingen. Ook nu was 
weer een volledige medewerking vereist van de leerkrachten, 
omdat het onderzoek in alledaagse schoolsituaties zou plaats 
vinden. De leerkrachten konden zelf bepalen welke leerlingen 
wanneer voor het beeldscherm van de computer konden 
plaatsnemen. Over het algemeen werd echter vanaf de eerste 
dag dezelfde volgorde aangehouden, zodat de leerlingen 
slechts eenmaal per dag een programma aangeboden kregen. 

Om een zo groot mogelijke onderzoeksgroep te krijgen 
werden 3 basisscholen geselecteerd, respectievelijk De Kubus 
in Eindhoven (12 leerlingen), de Pater van der Geldschool in 
Waalwijk (81 leerlingen) en de Centrumschool in Tilburg (26 
leerlingen). 

De leerlingen van de Pater van der Geldschool waren 
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verdeeld over 3 klassen (respectievelijk 26, 27 en 28 
leerlingen). De leerkrachten van de derde groepen van deze 
school stemden in nauw overleg hun onderwijs op elkaar af. 

Tabel 2: Aantal leerlingen en de gemiddelde EMT- en Aandacht
scores met de standaard deviaties per conditie. 

Condi ties 

1 tussenvr+dw 
2 tussenvr-dw 
3 eindvragen 
4 controle 

aantal 
lln 

26 
27 
21 
25 

EMT Aandacht 
M sd M sd 

50.65 17.51 23.77 5.00 
46.44 19.12 21.70 4.58 
47.82 21.40 22.52 5.40 
51.28 22.40 21.60 5.71 

--------------------------------------------------------------
Totaal 99 49.00 20.19 22.39 5.24 

Aan de hand van de EMT-scores (Caesar, 1980b) z1Jn 119 
leerlingen verdeeld over vier condities volgens een 
soortgelijke procedure als in het eerste onderzoek (zie 
paragraaf 2.1.2). Een tweede criterium dat voor het 
samenstellen van de exprimentele condities is gehanteerd, is 
de mate waarin de leerlingen zelfstandig kunnen werken. Ter 
bepaling hiervan is een leerkracht-vragenlijst samengesteld, 
waarbij gebruik is gemaakt van de items van een bestaande 
vragenlijst (Das-Smaal, e.a., 1987; zie bijlage 7). De in 
dit onderzoek gebruikte vragenlijst is samengesteld volgens 
de richtlijnen van Bartelds e.a. (1978). De validiteit en 
betrouwbaarheid van de vragenlijst zijn niet bepaald. Uit
eindelijk resulteerden vier experimentele condities die wat 
betreft de gemiddelde technische leesvaardigheid (gemiddelde 
EMT-score) en de gemiddelde aandacht (gemiddelde vragenlijst
score) onderling vergelijkbaar zijn. In tabel 2 zijn de EMT
scores en Aandachtscores van de groepen weergegeven. De ge
middelde leeftijd van de leerlingen was 7 jaar en 3 maanden. 

3.2.3 Materiaal 

De ontwikkeling en samenstelling van het oefenmateriaal 
(teksten en vragen over de teksten) en de selectie van 
woorden voor de voor- en de natoets (18 doel-, 10 controle-, 
8 motivatie- en 5 opstapwoorden) vonden in grote lijnen op 
dezelfde wijze en met dezelfde criteria plaats als in het 
eerste onderzoek (zie paragraaf 2.1.3). 

De lengte van de teksten varieerde van 200 tot 250 
woorden, verdeeld over 40 tot 45 regels (per regel 1 zin of 
frase). Iedere tekst bestond uit 6 alinea's van 3 tot 10 
regels. Iedere alinea vormde een eenheid binnen het verhaal 
en verscheen in haar geheel op het beeldscherm. Afhankelijk 
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van de conditie kwamen in iedere alinea 2 of 3 doelwoorden 
voor (zie bijlage 5). 

In conditie 1 kwamen in een alinea 2 doelwoorden voor, 
terwijl een eenvoudige omschrijving van de betekenis van een 
doelwoord in de alinea was verwerkt. Het doelwoord was 
zodanig verwerkt in de vraag, dat de vraag betrekking had op 
de passage in de alinea met de omschrijving -van het 
doelwoord. In conditie 2 was een gemakkelijke omschrijving 
van een doelwoord uit de alinea verwerkt in de vraag of in 
het juiste antwoordalternatief. In deze 2 condities waren 
dus per verhaaltje 6 tussenvragen verwerkt (na iedere alinea 
1 vraag). In conditie 3 kregen de leerling-lezers tussen de 
verschillende alinea's geen vragen aangeboden. Na de laatste 
tussenvraag in de condities 1 en 2 en na de laatste alinea 
van conditie 3 werden nog eens 3 algemene vragen 
gepresenteerd. Iedere meerkeuze-vraag bevatte 3 antwoord
alternatieven A, Ben C. 

De gebruikte apparatuur en techniek om de spraak vast te 
leggen en weer te geven was identiek aan die van het eerste 
onderzoek (zie paragraaf 2.1.3). 

De leerlingen konden in dit onderzoek op eigen gelegenheid 
de verklanking van een woord opvragen. Door behulp van de 
muis de cursor (in de vorm van een pijltje) op bet 
beeldscherm te verplaatsen, het bewuste woord aan te wijzen 
en vervolgens op de knop van de muis te drukken, kon 
verklanking van een woord worden opgevraagd. In principe kon 
van elk woord in de tekst en in een vraag de verklanking 
worden opgevraagd. 

Met de muis werd tevens het "bladeren" geregeld, door met 
de cursor een op het beeldscherm gepresenteerd icoontje aan 
te wijzen en op de kop te drukken. Afhankelijk van het 
icoontje kon zo vooruit of teruggebladerd worden. De 
leerling kon zelf het moment bepalen dat een nieuw 
tekstfragment op het beeldscherm gepresenteerd werd. In 
conditie 1 en 2 werd in plaats van een nieuw tekstfragment 
een vraag aangeboden, die eerst beantwoord moest worden 
alvorens een volgend tekstfragment werd aangeboden. Yel was 
het mogelijk naar voorgaande alinea's te bladeren. 

Een vraag werd beantwoord door met de muis de letter A, B, 
of C, corresponderend met een van de antwoordalternatieven 
bij de betreffende vraag, aan te wijzen en weer de knop in 
drukken. Veranderen van antwoord was daarna niet meer 
mogelijk. Feedback over het gekozen antwoord werd niet 
gegeven. 

Iedere leerling had een eigen micro floppy disk met daarop 
vastgelegd de voor de leerling geldende oefenconditie met de 
bijbehorende tekstversies. Het terug- of doorbladeren, het 
opvragen van de verklanking van een woord, de gekozen 
antwoordalternatieven, alsmede de tijd waarop deze 
verschillende handelingen plaatsvonden werden geregistreerd 
in een bestand op de floppy disk. 

Ook in dit onderzoek werden een 
afgenomen. In deze toetsen werden 
de volgorde zoals deze te zien is in 
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3.2.4 Procedure 

De in dit onderzoek gevolgde procedure komt grotendeels 
overeen met die van het eerste onderzoek, zodat in deze 
paragraaf alleen de verschilpunten aangegeven worden. 

De voor- en de natoets zijn op dezelfde w1Jze •fgenomen 
als in het eerste onderzoek. Gegevens van de leerlingen en 
de resultaten tijdens de voor- en de natoets werden genoteerd 
op een scoreformulier (zie bijlage 6). 

Alvorens gestart werd met de eerste oefensessies kregen de 
leerlingen in kleine groepjes een instructie en een 
demonstratie van de apparatuur. Om ze vertrouwd te maken met 
de apparatuur mochten ze na deze instructie even spelen op de 
computer. Hiervoor was een verhaaltje gemaakt met 
gemakkelijke woorden en een gemakkelijke vraag (zie bijlage 
8). 

De leerkracht werd ge!nstrueerd omtrent de te volgen 
procedure. Ook werd een demonstratie gegeven, zodat de 
leerkracht met de apparatuur kon omgaan. 

In iedere klas werden 2 microcomputers geplaatst, zodat 2 
leerlingen tegelijkertijd konden werken. De computers waren 
zodanig geplaatst, dat de leerlingen elkaar konden zien, 
terwijl de leerkracht in een oogopslag zicht had op de 
leerlingen. 

Aan het begin van de oefensessie keeg een leerling zijn 
floppy disk van de leerkracht. Nadat de leerling zijn 
schijfje in de diskdrive van de microcomputer had geduwd 
kreeg hij of zij via de koptelefoon een instructie te horen. 
De instructies waren aangepast aan de conditie waarin de 
leerling was ingedeeld (zie bijlage 9). De lengte van een 
sessie is variabel daar de leerlingen op hun eigen tempo 
kunnen werken. 

In de condities 1, 2 en 3 werd na afloop van het 
verhaaltje nog een instructie via de koptelefoon gegeven 
omtrent de 3 eindvragen. Iedere oefensessie werd afgesloten 
met: "Bedankt, tot de volgende keer!" (zie bijlage 9). 

3.3 RESULTATEN 

Aan de hand van de resultaten op de voor- en de natoets 
(leestijden en leesfouten) en de gegevens zoals die 
geregistreerd zijn tijdens de verschillende oefensessies van 
de vier condities (het terugbladeren, de schermtijden, de 
scores op de vragen en het opvragen van klankhulp voor de 
doelwoorden) werden eventueel optredende effecten van de 
verschillende oefenvormen met elkaar vergeleken *· 

* Voor de statistische analyse van de data ZlJn Anova en een 
post-hoc contrast analyse (scheffe) gebruikt. 
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Leestijden 
Als gevolg van het herhaald lezen en het herhaald toetsen 

van woorden kan een leereffect optreden (Samuels, 1979; 
Reitsma, 1987). In tabel 3 is te zien dat ook in dit 
onderzoek een leereffect optreedt tengevolge van het herhaald 
toetsen en het herhaald aanbieden van de doelwoorden. De 
leerling-lezers hadden minder tijd nodig om de controle- en 
de doelwoorden correct te lezen tijdens de natoets in 
vergelijking met de voortoets. Met betrekking tot de 
leestijden van de controlewoorden per conditie treedt een 
significant effect op (p<0.01). De statistische 
vergelijkingen van de verschiltijden van de twee woordtypen 
(doelwoorden en controlewoorden) laten een duidelijke afname 
van de leestijden zien (F[l,97)6.62, p<0.05; zie bijlage 10). 

Uit tabel 3 kan afgeleid worden dat de leerlingen in alle 
condities minder tijd nodig hadden om een woord correct te 
lezen tijdens de natoets in vergelijking met de voortoets. 
Een analyse van de leestijden van de goed gelezen woorden op 
de voor- en de natoets laat een significant effect zien voor 
de condities (F[3,95=6,62, p<0.05). De 'tussenvraag -

Tabel 3: Gemiddelde leestijden, verschiltijden en standaard 
deviaties (sec) tijdens de voor- en de natoets per 
conditie en per woord *· 

--------------------------------------------------------------
voortoets natoets verschil 

-------------------------------------------------------------
M sd M sd M sd 

-------------------------------------------------------------
1 tussenvraag+dw 

doelwrd 3.94 2.47 3.03 1. 77 0.91 1. 32 
controlewrd 4.02 2.30 3.53 2.07 0.49 2.00 

2 tussenvraag-dv 
doelvrd 4.56 2.78 3.25 1. 93 1. 32 2.25 
controlevrd 4.76 3.02 3.93 2.86 0.83 2.24 

3 eindvraag 
doelvrd 4.52 2.93 3.24 1. 87 1.28 2.26 
controlevrd 4.39 2.86 3.37 2.37 1.02 2.58 

4 controle 
doelvrd 3. 77 2.50 3.03 1. 97 0.74 1. 92 
controlewrd 4.23 3.01 3.60 2.58 0.63 2.53 

-------------------------------------------------------------

* alleen leestijden van woorden z1Jn gebruikt indien de 
leerling zowel in de voor- als de natoets het woord 
correct gelezen heeft. 
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doelwoord' conditie levert een significant groter leereffect 
op in vergelijking met de 'tussenvraag + doelwoord' en de 
'controle' conditie (p<0.05). Ook de 'tussenvraag + 
doelwoord' conditie blijkt een grotere afname in leestijd op 
te leveren dan de 'controle' conditie (p<0.05). In figuur 4 
wordt grafisch per conditie het verschil weergegeven tussen 
de leestijden op de voor- en de natoets voor doelwoorden en 
controlewoorden. 

(.) 
Q) 
en -
en -Q) 

0 -Cil 
C 

C 
Q) 

I ... 
0 
0 
> 
C 
Q) 
(/) 
(/) 
::, 

..c 
(.) 
(/) ... 
Q) 
> 

"O 
·--(/) 

Q) 
Q) 

2.0 

1.5 

1. 0 

0.5 

0.0 

~ doelwoorden 

ml controlewoorden 

tussenvraag 

+doelw 

tussenvraag 

-doelw 

eindvraag 

experimentele condities 

controle 

Figuur 4: Leestijdverschillen per conditie en per 

woordcategorle. 
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Leesfouten 
In tabel 4 z1Jn het aantal leesfouten op de voor- en de 

natoets per woordcategorie en per conditie weergegeven. Het 
aantal fouten op de doelwoorden en de controlewoorden tijdens 
de natoets is in vergelijking met de voortoets afgenomen. 
Ook tengevolge van het herhaald toetsen treedt een afname van 
het aantal leesfouten op. Een significant verschil in effect 
voor de doelwoorden en controlewoorden blijkt aanwezig te 
ZlJn (p<0.05, zie bijlage 10). Een variantie-anlyse van de 
verschillen in het aantal fouten op de voor- en natoets laat 
zien dat een conditie-effect niet aanwezig is (F<l.O). In 
figuur 5 is per conditie het verschil in het aantal 
leesfouten op de voor- en de natoets grafisch weergegeven 
voor de doelwoorden en controlewoorden. 

Tabel 4: Gemiddelde aantal leesfouten tijdens de voor- en de 
natoets per conditie en uitgesplitst naar doelwoord 
en controlewoord *· 

voortoets natoets verschil 

M sd M sd M sd 

1 tussenvraag+dv 
doelvlrd 2.81 3.82 1.54 2.90 1. 27 1.43 
controlewrd 2.62 2.82 2.23 2.49 0.39 1. 20 

2 tussenvraag-dv 
doelvrd 2.96 3.20 1.48 2.25 1.41 2.22 
controlevrd 3.48 2.41 2.89 2.36 0.59 1.91 

3 eindvraag 
doelvlrd 3.14 4.02 1.55 1.67 1. 67 2.37 
controlevrd 3.42 1.50 2.91 2.57 0.52 1.08 

4 controle 
doelvlrd 3.56 4.52 1.88 3.22 1. 68 1.89 
controlewrd 3.44 2.73 2.84 2.53 0.60 1.08 

* inclusief omissies (15 sec). 

Opvragen van doelwoorden 
In tabel5 wordt het gemiddelde aantal malen veergegeven, 

dat een leerling een doelwoord heeft opvraagd tijdens het 
lezen van de tekst en het beantwoorden van de vragen. Voor 
het opvragen van doelwoorden blijkt een significant verschil 
tussen een aantal condities aanwezig te zijn (F[3,95]=34.7, 
p<0.05). Verdere analyse laat zien dat in de 'tussenvraag -
doelwoord' conditie de leerlingen vaker de doelwoorden 
opvragen dan in de 'tussenvraag + doelwoord' en in de 
'controle' conditie (p<0.05). Deze verschillen zijn 
significant. Ook in de 'eindvraag' conditie vragen de 
leerlingen de doelwoorden significant vaker op in 
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king met de 'tussenvraag + doelwoord' en de 'controle' 
conditie. In figuur 6 is het opvragen van verklanking van 
doelwoorden grafisch weergegeven. 
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Figuur 5: Verschil in het aantal leesfouten tussen voor
en natoets per woordcategorie. 

- 31 -



3.5 

3.0 

0) 
C 
:.i: 
C 2.5 
ct! 
~ ..... 
Q) 

> 
C 
ct! 2.0 > 
C 
Q) 
0) 
ct! ..... 
> 
0. 
0 1. 5 
C 
<lJ 
cu 
E 
cu 1. 0 -C 
cu 
cu 

0.5 

0.0 
tussen- tussen-
vraag+ 
doelwrd 

vraag
doelwrd 

eind
vraag 

controle 

experimentele condities 

Figuur 6: Gemiddeld aantal malen opvragen van 
verklanking van een doelwoord. 
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vergelijking met de 'tussenvraag + doelwoord' en de 
'controle' conditie (p<0.05). In figuur 6 is het opvragen 
van verklanking van doelwoorden grafisch weergegeven. 

0verige Resultaten 
Een tendens is te constateren, dat de leerlingen in de 

'tussenvraag + doelwoord' conditie korter naar.eenzelfde 
scherm kijken dan de leerlingen in de 3 andere condities. 
Een significant effect is niet aanwezig. Zowel met 
betrekking tot de scores op de tussenvragen, als de scores op 
de eindvragen en het aantal malen terugbladeren (binnen de 
tekst en van vraag naar tekst) werden geen significante 
effecten gevonden (p>0.05; zie de tabellen in bijlage 10). 

Tabel 5: Gemiddeld aantal malen opvragen van verklanking van 
een doelwoord per conditie. 

Tussenvr+dw Tussenvr-dw Eindvraag Controle Totaal 

M 
sd 

0.42 
0.70 

2.33 
5.54 

3.4 C0NCLUSIE EN DISCUSSIE 

3.42 
7.91 

1.56 
2.10 

1.87 
4.80 

Het stellen van vragen had onder andere als opzet om een 
verbetering van het technisch lezen te bewerkstelligen. Met 
betrekking tot het herkennen van een woord en vervolgens het 
correct verklanken van dit woord blijkt inderdaad vooruitgang 
geboekt te worden. De tijd die nodig was om een woord te 
herkennen en goed te verklanken nam af, het aantal leesfouten 
verbeterde echter niet noemenswaardig. Blijkbaar werden 
woorden die reeds voor aanvang van de oefeningen min of meer 
gelezen en verklankt konden worden na enige oefening wel 
eerder herkent en verklankt. Voor een woord daarentegen dat 
fout of helemaal niet werd gelezen, viel ook na enige 
oefening geen zichtbare verbetering te constateren. 

De 'tussenvraag - doelwoord' en de 'eindvraag' conditie 
hebben de grootste afname in leestijden tot gevolg. Het 
stellen van incidentele eindvragen, na afloop van het lezen 
van de tekst, zonder dat naar de tekst teruggebladerd kan 
worden neemt waarschijnlijk het grootste deel van het 
leereffect met betrekking tot het technisch lezen voor zijn 
rekening. 

In een 'spraak - naar - keuze' oefening client de 
leerling-lezer zelf uit te maken of hij wel of niet om hulp 
bij het verklanken vraagt. Een beslissing kan pas genomen 
worden, nadat het kind het woord heeft bekeken en zelfstandig 
bepaald heeft of hulp noodzakelijk is (Reitsma, 1986). In 
een eerder onderzoek waarin de leerlingen hulp bij het 
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verklanken 
- keuze' 
de gegeven 
1986). 

van woorden konden opvragen in een 'spraak - naar 
oefening, maakten de leerlingen weinig gebruik van 
mogelijkheid tot het opvragen van klank (Reitsma, 

In dit onderzoek wordt voor het vragen om klankhulp een 
verschil gevonden tussen de experimentele condities. In de 
'tussenvraag - doelwoord' en in de 'eindvraag' conditie is 
vaker om verklanking van een doelwoord gevraagd dan in de 
'tussenvraag + doelwoord' en de 'controle' conditie. Het 
stellen van vragen is dus mogelijk van invloed op de door 
Reitsma (1986) genoemde zelfstandige houding die leerlingen 
bij een 'spraak - naar - keuze' oefening vertoonden door 
nauwelijks om klankhulp te vragen. Deze schijnbaar 
zelfstandige houding kan veroorzaakt worden door een 
betrekkelijke onbekendheid van de leerling-lezers met de 
voordelen van het opvragen van klankhulp. In het onderwijs 
is deze situatie, waarin de leerling zelfstandig moet bepalen 
of hulp noodzakelijk of gewenst is, niet erg gebruikelijk. 
Woordverklanking wordt slechts opgevraagd als er werkelijk 
grote problemen zijn bij het ontcijferen van een geschreven 
woord. Ook van de gegeven mogelijkheid tot terugbladeren in 
de tekst en van vraag naar voorgaande tekstpassages werd 
opmerkelijk weinig gebruik gemaakt. Een langere training 
vooraf, waarin de nadruk wordt gelegd op de mogelijkheden om 
hulp bij het verklanken op te vragen en terug te bladeren, 
kan uitkomst bieden. 

In de 'tussenvraag - doelwoord' en de 'eindvraag' 
conditie, waarin de tekstalinea's relatief gezien moeilijker 
waren dan in de 'tussenvraag + doelwoord' conditie, doordat 
alle doelwoorden verwerkt waren in de tekstpassages, namen de 
leestijden voor de doelwoorden gemiddeld het meeste af en was 
gemiddeld het meeste om klankhulp gevraagd. Het stellen van 
vragen lijkt de leerlingen blijkbaar zodanig te be!nvloeden 
dat zij vaker om hulp bij het verklanken van woorden vragen, 
waardoor de woorden eerder herkent worden. Om meer 
duidelijkheid te verkrijgen omtrent deze resultaten is verder 
onderzoek noodzakelijk. Tevens is er een tendens dat 
leerlingen in de 'tussenvraag + doelwoord' conditie korter 
bezig zijn met een bepaald scherm dan de leerlingen in de 
andere condities. Een voor de hand liggende verklaring is 
het feit dat de tekstpassages in deze conditie relatief veel 
gemakkelijker zijn dan de overeenkomstige passages in de drie 
andere condities. 

Hoewel de resultaten van dit onderzoek niet duidelijk 
z1Jn, kan voorzichtig geconcludeerd worden, dat het stellen 
van vragen tot een positief effect leidt voor het technisch 
lezen. Het lijkt erop dat een vooruitgang op dit gebied niet 
een gevolg is van de hoeveelheid tijd die aan een passage 
besteed wordt, maar meer van de wijze waarop men met de tekst 
bezig.is. Het stellen van vragen lijkt dus uit te nodigen 
tot actief lezen. Dit is mogelijk het gevolg van de 
voorkennis dat vragen over het verhaaltje worden gesteld, 
zodat de leerlingen de tekst nauwkeuriger en met meer 
aandacht bekijken en lezen, terwijl ook meer gelet wordt op 
bepaalde informatie (McGaw & Grotelueschen, 1972; Rickards, 
1979; Rothkopf & Bisbicos, 1967). 
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Na een vergelijking van de resultaten van de verschillende 
experimentele condities blijkt dat de optredende leereffecten 
waarschijnlijk voor een belangrijk deel het gevolg z1Jn van 
het stellen van de eindvragen. Mogelijke verklaringen 
hiervoor z1Jn het ontbreken bij de eindvragen van de 
mogelijkheid tot het opvragen van verklanking van de woorden 
en tot het terugbladeren naar de tekst. Het inhoudelijke 
verschil tussen de eindvragen en de tussenvragen is een derde 
mogelijke verklaring. De antwoorden van de tussenvragen zijn 
direct in de tekst terug te vinden, terwijl de antwoorden van 
de eindvragen algemener zijn. 

Met betrekking tot de tweede reden om vragen te stellen in 
combinatie met een 'spraak -naar - keuze' oefening, het 
bevorderen van het begrip van een tekst, werd in dit 
onderzoek geen verschil gevonden tussen de experimentele 
condities en de 'controle' conditie. Het stellen van vragen 
over een tekst, terwijl de leerlingen bezig zijn met het 
lezen van de tekst of na afloop van het lezen van een tekst 
leidt in dit onderzoek niet tot een beter tekstbegrip. De 
scores op de vragen waren echter dermate hoog, dat het zeer 
goed mogelijk is dat de vragen relatief gezien te mak.kelijk 
waren voor de leerling-lezers die deelnamen aan het 
experiment. 

Oat over het algemeen slechts geringe effecten gevonden 
z1Jn, kan het gevolg zijn van de relatief lage moeilijk
heidsgraad van de doelwoorden, vragen en teksten. De 
gemiddelde scores voor de vier condities op de Een - Minuut -
Test van Caesar (1980b) bleken in dit onderzoek ruim boven 
het gemiddelde te liggen. In een eventueel vervolgonderzoek 
is het dus raadzaam om proefpersonen te gebruiken die minder 
leeservaring hebben dan de leerling-lezers in dit onderzoek. 
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HOOFDSTUK 4 

IHPLICATIES 

De resultaten van de in dit rapport beschreven onderzoeken 
hebben aangetoond dat herhaald lezen van bepaalde moeilijke 
woorden, al of niet ingebed in een tekst, een gunstig effect 
hebben op de leesprestaties op deze woorden. Alleen al het 
herhaald lezen van de woorden heeft een afname van de lees
tijden tot gevolg. Soortgelijke resultaten zijn eveneens 
gemeld in eerdere onderzoeken (Samuels, 1979; Reitsma, 1987). 

Belangrijker is echter het effect dat de toegepaste 
oefenvormen teweegbrengen. In beide onderzoeken zijn 
bijzondere oefenvormen gebruikt die individueel aangeboden 
kunnen worden. De leerlingen kunnen zelfstandig en soms in 
eigen tempo, de verschillende oefeningen afwerken. Twee 
belangrijke voordelen van de gebruikte apparatuur zijn de 
motiverende werking en de mogelijkheid tot het onmiddelijk 
geven van feedback (Roth & Beck, 1987). Ook in deze 
onderzoeken bleek de apparatuur een grote motiverende kracht 
op de kinderen uit te oefenen. Aan het einde van de 
experimenten waren de leerlingen dan ook erg teleurgesteld 
dat het was afgelopen. 

Met de gebruikte apparatuur kan aan de leerlingen de 
correcte verklanking van de te lezen woorden gegeven worden. 
Deze verklanking kan behulpzaam zijn bij een poging een woord 
te lezen. Een andere mogelijke functie van de verklanking is 
dat deze als feedback fungeert, zodat de leerling kan nagaan 
of zijn verklanking correct was of niet. 

In het eerste onderzoek zijn pauzes van 3 seconden in de 
gesproken tekst ingelast. Gezien de resultaten is 
geconcludeerd dat deze pauzes geen signaalfunctie verwerven, 
maar veeleer uitnodigen tot een actief bezig zijn met de 
tekst of deze zelfs proberen te lezen. De pauzes lijken te 
fungeren als 'leespauzes'. De leerlingen krijgen tijd om een 
woord of zinsdeel volgend op een pauze te bekijken of te 
lezen. Het is niet denkbeeldig dat zwakke lezers meer 
gebruikmaken van de geboden mogelijkheid dan de goede lezers. 
Een dergelijke tendens was ook waar te nemen tijdens de 
uitvoering van dit onderzoek. De goede lezers lazen de tekst 
met weinig moeite en lazen de tekst vooruit in vergelijking 
met de gesproken tekst. De zwakke lezers hadden de pauze 
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nodig om het daaropvolgende moeilijke woord te ontcijferen of 
om de opgelopen achterstand op de gesproken tekst in te 
lopen. Harde gegevens omtrent deze waarnemingen zijn echter 
niet voorhanden. 

In eerder onderzoek constateerde Reitsma (1987) al een 
nadelige invloed van 'meelees' oefeningen (zonder ingelaste 
pauzes) op de leesprestaties van zwakke leerlirig-lezers. 
Deze hanteren mogelijk een stategie waarin de gedrukte tekst 
slechts op een globale wijze wordt waargenomen en de aandacht 
is gericht op de gesproken tekst. De verklanking van een 
doelwoord wordt zodoende nauwelijks gekoppeld aan de 
geschreven vorm van dat woord. 

Al lijkt een ingelaste pauze een oplossing te zijn voor de 
geconstateerde beperkte invloed op de leesprestaties, nog 
steeds is niet duidelijk wat nu precies de functie is. 
Indien de pauze gelegenheid geeft vooruit te kijken, betekent 
dit dan dat de leerling het leestempo kan bijhouden? Indien 
de leerling het leestempo niet kan bijhouden, haalt de 
leerling-lezer dan zijn achterstand in en heeft hij dan nog 
gelegenheid een doelwoord te bekijken? Om een beter inzicht 
te krijgen is zeker nog meer onderzoek noodzakelijk, waarin 
bijvoorbeeld de leessnelheid wordt gevarieert of 
discrepanties tussen de gesproken en gedrukte tekst zijn 
aangebracht. 

In het tweede onderzoek blijken vragen na afloop van een 
verhaaltje een positief effect tot gevolg te hebben met 
betrekking tot de technische leesvaardigheid. Een leereffect 
met betrekking tot het begrip van de verhaaltjes als gevolg 
van het stellen van vragen over de inhoud, zoals in eerder 
onderzoek is geconstateerd (Rothkopf & Bisbicos, 1967; 
Anderson & Biddle, 1975; Frase, 1975), is nu niet gevonden. 
Dit is mogelijk veroorzaakt door de lage moeilijkheidsgraad 
van het gebruikte oefenmateriaal. Echter ook oefenvormen, 
zoals die zijn gebruikt in dit onderzoek, lijken uit te 
nodigen tot het actief bezig zijn met of tot het lezen van 
een tekst. 

In dit experiment zijn een aantal oefenvormen met 'spraak 
- naar - keuze' meerkeuzevragen gesteld. De leerlingen 
hadden naast de mogelijkheid verklanking van doelwoorden op 
te vragen, ook de mogelijkheid om onbeperkt in de tekst te 
bladeren om bijvoorbeeld de antwoorden op een aantal vragen 
te zoeken. In dit onderzoek maakten de leerling-lezers over 
het algemeen weinig gebruik van de geboden mogelijkheden om 
verklanking op te vragen en terug te bladeren in de tekst. 
Dit is mogelijk te wijten aan de geringe oefening die de 
leerlingen voorafgaand aan het onderzoek hebben gehad. De 
leerlingen zijn nog niet gewend aan de apparatuur en de 
geboden mogelijkheden. Dit kan misschien ondervangen worden 
door de leerlingen een uitgebreider oefenprogramma aan te 
bieden, waarin zij leren gebruik te maken van de 
mogelijkheden van de apparatuur. 

Een andere oorzaak kan zijn dat de teksten en de vragen 
relatief gezien te makkelijk waren voor deze leerling-lezers. 
Indien de moeilijkheidsgraad van de teksten beter aansluit 
bij het niveau van de leerlingen, kan dit tot gevolg hebben 
dat de leerlingen meer gaan bladeren in de tekst en dat zij 
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vaker verklanking van een doelwoord opvragen. 
Door de blader-mogelijkheid te beperken tot bladeren 

tussen de vraag en de daaraan voorafgaande alinea, kunnen de 
leerlingen er beter op gewezen worden dat de vraag betrekking 
heeft op de alinea. Door de hogere mate van structuur en een 
grotere moeilijkheidsgraad van de teksten en vragen, kan het 
leesgedrag verder be!nvloed worden. 

Andere wijzen om de leerlingen uit te nodigen verklanking 
op te vragen of hen meer te laten bladeren in de tekst, 
kunnen het geven van feedback over het antwoord op een 
tussenvraag zijn (Roth & Beck, 1987) en de mogelijkheid om 
een antwoord te veranderen. Om het leesgedrag van 
leerling-lezers te be!vloeden zijn ook andere manipulaties 
denkbaar, zoals bijvoorbeeld tekstmarkeringen (bijvoorbeeld 
onderstreepte of vetgedrukte woorden) en 'advance organizers' 
(Ausubel, 1960). 

Hoewel de mogelijkheden van de gebruikte apparatuur nog 
niet helemaal te overzien zijn, is de waarde voor met name 
het remedi@rend onderwijs al onmiskenbaar. In de toekomst 
zullen zeker nog andere leerzame oefeningen voor het 
aanvankelijk leesonderwijs worden samengesteld. Meer 
onderzoek is nodig om na te gaan wat de leereffecten van deze 
oefeningen voor het aanvankelijk leesonderwijs zijn. 
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Bijlage ! ~ Teksten van onderzoek 1 (met het in beide 
onderzoeken gebruikte lettertype Geneva en 
letterformaat). 

Het hert. 

Het is avond. 
Jaap en Bert gaan naar het bas. 
Ze moeten een weg oversteken. 
Ze zien een hek met ijzerdraad. 
Daarachter is het bas. 
Jaap wil het hek draaien. 
Oat is niet makkelijk. 
'Je moet het hek opentrekken', zegt Bert. 
Bert helpt Jaap. 
Bert is heel vrolijk. 
'Jaap kom eens hier', schreeuwt Bert. 
'Hier heb je jouw sinaasappel.' 
'Die zou ik voor je bewaren', zegt Bert. 
'Bedankt!', zegt Jaap. . 
Dan ziet Jaap iets bewegen. 
'Stil!', zegt Bert, 'k_ijk daar bij de pereboom.' 
'Daar staat een hert helemaal alleen.' 
Jaap blijft geschrokken staan. 
Hij haalt geen adem. 
'Oei, daar trapt h ij op een tak.' 
'Jammer, het hert leapt weg.' 
'We moeten nu maar teruggaan, Jaap.' 
'lk meet mijn zusje nog ophalen', zegt Jaap.· 
Dan gaan ze gezellig naar huis. 
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Een diet in de tuin. 

Het is gezellig in de tuin. 
Freek en Mies draaien platen. 
'lk heb een sinaasappel', zegt Mies. 
'Die bewaren we, zegt Freek. 
'Zal ik een fies wijn opentrekken?' 
'lk ga de fies wel ophalen', zegt Mies. 
Ze loopt helemaal naar het huis. 
Mies loopt langs de pereboom. 
Daarachter is de poort. 
Aan de poort zit ijzerdraad. 
Mies ziet iets bewegen bij de poort. 
'Help, een dief!', schreeuwt ze. 
Snel rent Freek naar de straat. 
Buiten adem staat hij op straat. 
Hij ziet een haas oversteken. 
'Oh, wat ben ik geschrokken', roept Mies. 
'Het was een haas', zegt Freek vrolijk. 
'Zullen we teruggaan', vraagt Freek. 
'lk neem de fies mee.' 
'Oat kan nu makkelijk', zegt Freek. 
'Bedankt voor je hulp', zegt Mies. 
'Het was een fijne avond. 
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Teun en Jan. 

Teun gaat Jan ophalen. 
Hij moet de straat oversteken. 
Oat is niet makkelijk. 
Maar hij kan het al helemaal zelf. 
Dan staat hij voor het huis van Jan. 
Hij wil het hek opentrekken. 
Maar het hek wil niet draaien. 
Het is een hek met ijzerdraad. 
Daarachter leapt een pad naar het huis. 
Binnen ziet hij Jan bewegen. 
Vrolijk gaan Jan en Teun weg. 
Het is heel gezellig. 
Dan schreeuwt er een man. 
Kees valt uit de pereboom. 
Jan en Teun helpen Kees. 
Kees haalt diep adem. 
Hij is erg geschrokken. 
Kees bedankt hen. 
Ze krijgen een sinaasappel van Kees. 
'lk zal hem geed bewaren.' 
Maar nu moeten we te.ruggaan. 
Het is al avond. 
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Op stap. 

Geert komt An van school ophalen. 
Ze moeten een straat oversteken. 
Bij een winkel krijgt An een sinaasappel. 
'Die wil ik bewaren ', zegt ze. 
Maar dat is niet makkelijk. 
An laat hem draaien op haar hand. 
'Hij zal wel lekt<er zijn.' 
An wil nag niet naar huis teruggaan. 
Oat vindt ze helemaal niet leuk. 
An wil gezellig met Geert op stap. 
Ze klimt over het ijzerdraad. 
'Kijk daar bij de pereboom!' 
'Wat staat daarachter?' 
An ziet iets bewegen. 
'Kijk uit, een stier!', schreeuwt Geert. 
Hij kan nag net het hek opentrekken. 
An is buiten adem. 
Ze zijn erg geschrokken. 
Die avond zijn ze weer blij. 
An is erg vrolijk. 
'Bedankt Geert, voor de fijne dag.' 
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Bijlage 2: Voor- en natoets Onderzoek 1 en 2 
(o=opstartwoord, m=motivatiewoord, 
c=controlewoord, d=doelwoord) 

Onderzoekl Onderzoek 2: 

aap (o) laag (o) 
noot (o) ton (o) 
school (o) aap (o) 
mies (o) miep (o) 
boom (o) roos (o) 
telefoon (c) rekenen (c) 
draaien (d) iedereen (c) 
helemaal (d) voorzichtig (d) 
roos (m) omdraaien (d) 
oprapen (c) weeg (m) 
avond (d) gebruiken (d) 
gooien (c) tegelijk (c) 
vis (m) waarschuwen (d) 
flesopener (c) been (m) 
ruziemaken (c) beneden (d) 
adem (d) gevaarlijk (d) 
vuur (m) veranderen (c) 
zwaaien (c) doek (m) 
bedankt (d) proberen (c) 
ijzerdraad (d) fluisteren (d) 
mus (m) betalen ( d) 
bewegen (d) koek (m) 
iedereen (c) vriendelijk (d) 
vriendelijk (c) kwijtraken (c) 
pim (m) aantrekken (d) 
gezellig (d) lees (m) 
makkelijk (d) weglopen (d) 
ophalen (d) oprapen (d) 
bel (m) trakteren (d) 
knipogen (c) vis (m) 
teruggaan (d) meegeven (c) 
bewaren (d) struikelen (d) 
raam (m) gemakkelijk (d) 
oversteken (d) noot (m) 
opentrekken (d) plotseling (d) 
pereboom (d) omwaaien (c) 
boek (m) verrassing (d) 
sinaasappel (d) reus (m) 
daarachter (d) moeilijk (d) 
geschrokken (d) thuiskomen (d) 
vuur (m) tevreden (c) 
schreeuwt (d) 
ogenblik (c) 
vrolijk (d) 
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Bijlage 3: Instructie voor- en natoets onderzoek 1 en 2 

Je krijgt dadelijk op het beeldscherm een woord te zien. Eerst 
krijg je een paar makkelijke woordjes, daarna krijg je ook 
moeilijke woorden. Die woorden moet je allemaal goed en hardop 
proberen te lezen en ook zo snel mogelijk. Als je een woord 
£out leest of zegt is dat niet erg. Ook als je een woord niet 
kent is dat niet erg, er verschijnt dan na een tijdje vanzelf 
een nieuw woord op het beeldscherm. Ik type nu je naam in, kijk 
maarl Nu komt het eerste woordje. Doe goed je best. 

Bijlage 4: Mondelinge instructie bij het lezen 
verhaaltjes van onderzoek 1 

van de 

Je krijgt dadelijk een verhaaltje te lezen op het scherm. Je 
hoort hetzelfde verhaaltje ook door de koptelefoon. Dat is 
iemand die het verhaaltje ook leest. Lees het verhaaltje 
zachtjes in jezelf mee. In het verhaaltje komen ook een paar 
moeilijke woorden voor, probeer die toch maar te lezen. Als je 
ze niet kunt lezen is dat helemaal niet erg. Duw nu het 
schijfje maar in de computer en zet dan de koptelefoon op. 
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Bijlage ~ ~ Teksten van onderzoek 2 (in kleiner letterformaat) 

De Boot conditie 1 

Kees gaat mee met oom. 
"lk heb een verrassing voor je", zegt oom, 
"je mag mee met de boot." 
"Dal vind ik heel leuk", zegt Kees. 
"Wil jij een ijsje?", vraagt oom, 
"ik koop he! ijsje wel." 
"Ja, een ijsje wil ik wel", zegt Kees. 

Wie wil het ijsje betalen? 
-oom 
-Kees 
-J.an 

"Pas op, Kees!", zegt oom, 
"je mag niet voor op de boot." 
"Dal is heel gevaarlijk, 
daar waait het veel te hard", zegt oom. 

Oom moet Kees waarschuwen, dat hij niet voor op de boot mag. 
Waarom? 

-omdat het waait 
-omdat de zon schijnt 
-omdat het regent 

Beneden in het water ziet Kees de boot. 
Voorzichtig gaan Kees en oom de trap af, 
want de trap is erg glad. 
"Val niet!", roept oom, 
"want dan val je in het water." 
"Je moet dit zwemvest aantrekken", zegt oom, 
"Een zwemvest kun je wel gebruiken 
als je in het water val!", zegt oom. 
Kees maakt het zwemvest vast. 
Dan vaart de boot weg. 

Waardoor kan Kees struikelen en van de trap vallen? 
-doordat de trap glad is 
-doordat de trap hoog is 
-doordat de trap laag is 

"lk heb dorst", roept Kees. 
"Hier heb je een fies met sap", zegt oom. 
"U moet niet fluisteren", roept Kees hard, 
"want ik hoor U niet door de wind." 
Steer gaat Kees voor op de boot staan. 
Hij heeft de fies in zijn hand. 
"Voor op de boot staan, 
dat kan ik met gemak", denkt Kees. 
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Wat vindt Kees gemakkelijk? 
-voor op de boot staan 
-zwemmen 
-naar het bos gaan 

Plotseling komt er een grate golf. 
De fies valt. 
Kees wil de fies oprapen, 
maar dat is moeilijk. 
Hij keert zich. om. 
Dan valt Kees ook. 
Hij valt in het water. 
"Helpl", roept Kees. 

Wie wil zich omdraaien? 
-Kees 
-com 
-com en Kees 

Oom pakt Kees vast. 
Hij tilt Kees in de boot. 
"Wil jij weglopen?", vraagt com. 
"Je word! zo we! erg nat hoer", zegt com vriendelijk. 
Als Kees en com weer thuis zijn, 
zijn de kleren van Kees nog nat. 
Snel trek! hij zijn kleren uit. 

Waarom trek! Kees zijn kleren uit, 
als oom en Kees thuiskomen? 

-omdat de kleren nat zijn 
-omdat de kleren niet leuk zijn 
-omdat Kees naar bed meet 

De Boot conditie 2 

Kees gaat mee met oom. 
"lk heb een verrassing voor je", zegt com, 
"je mag mee met de boot." 
"Oat vind ik heel leuk", zegt Kees. 
"Wil jij een ijsje?·, vraagt oom, 
"ik zal het ijsje wel betalen: 
"Ja, een ijsje wil ik wel", zegt Kees. 

Wie koopt het ijsje? 
-com 
-Kees 
-Jan 

"Kees, ik moet je waarschuwen", zegt oom, 
"je mag niet voor op de boot.· 
"Oat is heel gevaarlijk, 
daar waait het veel te hard", zegt oom. 
Beneden in het water ziet Kees de boot. 
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Voorzichtig gaan Kees en oom de trap af. 
De trap is erg glad. 

Waarom mag Kees niet voor op de boot van oom? 
-omdat het waait 
-omdat de zon schijnt 
-omdat het regent 

"Niel struikelenl", roept oom, 
·want dan val je in het water." 
"Je moet dit zwemvest aantrekken", zegt oom. 
"Een zwemvest kun je wel gebruiken 
als je in het water valt", zegt oom. 
Kees maakt het zwemvest vast. 
Dan vaart de boot weg. 

Waardoor kan Kees van de trap vallen? 
-doordat de trap glad is 
-doordat de trap hoog is 
-doordat de trap laag is 

"lk heb dorsr, roept Kees. 
"Hier heb je een fies met sap", zegt oom. 
"U moet niet fluisteren·, roept Kees hard, 
"want ik hoor U niet door de wind." 
Stoer gaat Kees voor op de boot staan. 
Hij heeft de fies in zijn hand. 
"Voor op de boot staan, 
is gemakkelijk", denkt Kees. 

Wat kan Kees met gemak? 
-voor op de boot staan 
-zwemmen 
-naar het bos gaan 

Plotseling komt er een grote golf. 
De fies valt. 
Kees wil de fies oprapen, 
maar dat is moeilijk. 
Hij moet zich omdraaien. 
Dan valt Kees ook. 
Hij val! in hel water. 
"Help!", roept Kees. 

Wie keert zich om? 
-Kees 
-oom 
-oom en Kees 

Qom pakt Kees vast. 
Hij tilt Kees in de boot. 
"Wil jij weglopen?", vraagt oom. 
"Je wordt zo wel erg nat hoor·, 
zegt oom vriendelijk. 
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Als Kees en oom thuiskomen, 
zijn de kleren van Kees nog nat. 
Snel trekt hij zijn kleren uit. 

Eindvragen 'De Boot' 

Waarom trekt Kees zijn kleren uit, 
als oom· en Kees thuis zijn? 

-omdat de kleren nat zijn 
-omdat de kleren niet leuk zijn 
-omdat Kees naar bed moet 

Wat gaan oom en Kees doen? . 
-oom en Kees gaan met de b::>ot mee 
-oom en Kees gaan zwemme n . 
-oom en Kees gaan met de !rein mee 

Kees staat met een fies voor oi;i de boot. 
Waarom valt de fies? 

-omdat er een grate golf komt 
-omdat de zon schijnt 
-omdat het regent 

Wat doe! oom wanneer Kees in het water valt? 
-oom pakt Kees vast en tilt hem in de boot 
-oom zwaait en lacht 
-oom gaat naar huis 

Op Reis co 1ditie 1 

Jan e:n Piet gaan op reis. 
"lk zal de kaartjes voor de trein betalen', zegt Jan. 
Daar is Koen. 
Hij koopt geen kaartjes. 
"Koen, als je geen kaartje koopt, 
mag je niet in de trein", waarschuwen Jan en Piet. 
Jan en Piet gaan in de trein. 
Koen kijkt geed om zich heen, 
dan stapt hij oak in de trein. 

Wie kijkt voorzichtig om zich heen? 
-Koen 
-P iet 
-Jan 

"Piet ik heb een verrassing", zegt Jan. 
"Wil jij een koek?", vraagt Jan. 
"Oat vind ik aardig", zegt Piet, 
"een koek kan ik wel gebruiken." 

Wie vraagt vriendelijk: "Wil jij een koek?" 
-Jan 
-P iet 
-Koen 
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Plotseling zien Jan en Piet een man. 
De man vraagt naar de kaartjes van Jan en Piet. 
Het kaartje van Jan valt. 
De man wil het kaartje pakken. 
De man moet zich dan eerst omdraaien. 
Dan ziet de man Koen. 

Wat wil de man oprapen? 
-het kaartje van Jan 
-het ijsje van Jan 
-de koek van Piel · 

Koen loopt weg. 
Hij verliest zijn schoen. 
"Stop!", roept de man. 
Koen en de man struikelen over een tas. 
Koen kan nog net op tijd zijn schoen aantrekken. 

Voor wie wil Koen weglopen? 
-voor de man 
-voor Jan 
-voor Jan en Piel 

Hij rent naar de deur van de trein. 
De deur gaat gemakkelijk open. 
Koen springt van de trein af. 
Dat is heel gevaarlijk. 
Koen spring! naar beneden. 

Waar spring! Koen van af? 
-van de trein 
-van de stoel 
-van de bank 

Als Jan en Piet thuiskomen, zien ze Koen. 
"Koen loopt erg moeilijk", zegt Jan zacht. 
"Hij hinkt met zijn been·, zegt Piet zacht. 

Waar fluisteren Jan en Piet over Koen? 
-thuis 
-op de boot 
-in de trein 

Op Reis conditie 2 

Jan en Piet gaan op reis. 
·1k zal de kaartjes voor de trein betalen", zegt Jan. 
Daar is Koen. 
Hij koopt geen kaartjes. 
·Koen, als je geen kaartje koopt, 
mag je niet in de trein", waarschuwen Jan en Piel. 
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Jan en Piet gaan in de trein. 
Voorzichtig kijkt Koen om zich heen, 
dan stapt hij ook in de trein. 

Wie kijkt goed om zich heen? 
-Koen 
-P iet 
-Jan 

"Piet ik heb een verrassing•, zegt Jan. 
"Wil jij een koek?■• vraagt Jan. 
"Dat is vriendelijk", zegt Piet, 
"een koek kan ik wel gebruiken." 

Wie vraagt: "Wil jij een koek?" 
-Jan 
-Piet 
-Koen 

Plotseling zien Jan en Piet een man. 
De man vraagt naar de kaanjes van Jan en Piel. 
Het kaanje van Jan valt. 
De man wil het kaanje oprapen. 
De man moet zich dan eerst omdraaien. 
Dan ziet de man Koen. 

Wat wil de man pakken? 
-het kaartje van Jan 
-het ijsje van Jan 
-de koek van Piet 

Koen wil weglopen. 
Hij verliest zijn schoen. 
"Stop!", roept de man. 
Koen en de man struikelen over een tas. 
Koen kan nog net op tijd zijn schoen aantrekken. 

Voor wie loop! Koen weg? 
-voor de man 
-voor Jan 
-voor Jan en Piet 

Hij rent naar de deur van de trein. 
De deur gaat gemakkelijk open. 
Koen springt van de trein naar beneden. 
Oat is heel gevaarlijk. 

Waar springt Koen van af? 
-van de trein 
-van de steel 
-van de bank 

Als Jan en Piet thuiskomen zien ze Koen. 
"Koen loopt erg moeilijk, 
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hij hinkt met zijn been·, 
fluisteren Jan en Piel. 

Waar zegt Jan zachtjes iets over Koen? 
-thuis 
-op de boot 
-in de trein 

Eindvragen 'Op Reis• 

Wat gaan Jan en Piet doen? 
-Jan en Piet gaan met de trein mee 
-Jan en Piet gaan met de boot mee 
-Jan en Piet gaan naar school 

Koen kijkt goed om zich heen, voordat hij in de 
!rein slap!. 
Waarom? 

-omdat Koen geen kaartje heeft 
-omdat Koen ziek is 
-omdat Koen naar school gaat 

Wat doet Koen, als hij de man ziet? 
-Koen rent weg 
-Koen gaat naar de man 
-Koen blijf1 staan 

HetBos 

"Ga je mee, Jan?", vraagt Piel. 

conditie 1 

"lk moet mijn jas nog aandoen·, zegt Jan. 
Jan en Piel gaan naar het bos. 

Wat meet Jan nog aantrekken? 
-zijn jas 
-zijn schoen 
-zijn broek 

Jan ziet een stok. 
"Met die stok kan ik wel iets doen·, denkt Jan. 
Jan wil de stok oprapen. 
Maar Piet pakt snel de stok. 
·Geef hier, die stok is van mijl", roept Jan. 
Jan pakt de stok af. 
Jan en Piet struikelen over een tak. 
Dan breekt de stok. 

Wat kan Jan wet gebruiken? 
-een stok 
-een tak 
-een steen 

Hat is stil in hat bes. 
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Jan en Piet fluisteren. 
"Kijk, daar zit een mus in die boom", zegt Jan. 
"lk klim in die boom", zegt hij. 
"Pas op Jan, zo val je nogl", roept Piet. 
"Het is heel gemakkelijk hoor", roept Jan. 
"Kijk eens hoe hoog ik al ben", roept Jan. 

Piel roept: "Pas op Jani" 
Wat Jan doet is gevaarlijk. Wat doet Jan? 

-Jan klimt in een boom 
-Jan klimt op het dak 
-Jan gaat naar het bos 

Opeens breekt de tak. 
Jan valt naar beneden. 
Hij valt in het zand. 
Jan huilt, hij heeft pijn. 
Hij kan zich niet meer omdraaien. 
"lk loop naar huis", roepl Piet. 
"lk ga papa waarschuwen", roepl Piel weer. 
Jan ziel Piel weglopen. 

Wat breekt er plolseling? 
-een stok 
-een boom 
-een touw 

Als Piel en papa bij Jan zijn, 
tilt papa voorzichtig Jan op. 
"Oat gaat goed, 
want Jan is niet zwaar", zegt papa. 
Dan gaan ze naar huis. 

Waarom is het niet moeilijk voor Papa om Jan te tillen? 
-omdal Jan niel zwaar is · 
-omdat Jan zwaar is 
-omdat Piel zwaar is 

"Als we thuiskomen, 
heb ik iels voor jullie", zegt papa. 
"Raad maar eensl", zegt papa vriendelijk. 
"Een ijsje!", roepen Jan en Piet. 
"En ik zal het ijsje betalen", zegt papa. 

Wat is de verrassing die papa heeft voor Jan en Piel 
als ze thuis zijn? 

-een ijsje 
-een boek 
-een stok 

Hel Bos conditie 2 

"Ga je mee, Jan?", vraagt Piet. 
"lk meet mijn jas nog aantrekken", zegt Jan. 
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Jan en Piel gaan naar het bos. 

Wat moet Jan nog aandoen? 
-zijn jas 
-zijn schoen 
-zijn broek 

Jan ziet een stok. 
"Die stok kan ik wel gebruiken", denkt Jan. 
Jan wil de stok oprapen. 
Maar Piet pakt snel de stok. 
"Geef hier, die stok is van mijl", roept Jan. 
Jan pakt de stok af. 
Jan en Piet struikelen over een tak. 
Dan breekt de stok. 

Waarmee kan Jan wel iets doen? 
-met een stok 
-met een tak 
-met een steen • 

He! is stil in he! bes. 
Jan en Piet fluisteren. 
"Kijk, daar zit een mus in die boom", zegt Jan. 
"lk klim in die boom", zegt hij. 
"Pas op Jan, dat is gevaarlijkl", roept Piel. 
'"Het is heel gemakkelijk hoor", roept Jan. 
"Kijk eens hoe hoog ik al ben", roept Jan. 

Waarom roept Piel: "Pas op Jani" ? 
-omdat Jan in een boom klimt 
-omdat Jan op het dak klimt 
-omdat Jan naar het bos gaat 

Plotseling breekt de tak. 
Jan valt naar beneden. 
Hij valt in het zand. 
Jan huilt, hij heeft pijn. 
Hij kan zich niet meer omdraaien. 
"lk loop naar huis", roept Piel. 
"lk ga papa waarschuwen", roept Piet weer. 
Jan ziet Piet weglopen. 

Wat breekt er opeens? 
-een stok 
-een boom 
-een touw 

Als Piet en papa bij Jan zijn, 
tilt papa voorzichtig Jan op. 
"Oat is niet zo moeilijk, 
want Jan is niet zwaar", zegt papa. 
Dan gaan ze naar huis. 
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Papa kan Jan met gemak tillen. 
Waarom? 

-omdat Jan niet zwaar is 
-omdat Jan zwaar is 
-omdat Piel zwaar is 

"Als we thuiskomen, 
heb ik een verrassing", zegt papa. 
"Raad maar eensl", zegt papa vriendelijk. 
"Een ijsjel", roepen Jan en Piel. 
"En ik zal het ijsje betalen", zegt papa. 

Wat koopt papa voor Jan en Piet? 
-een ijsje 
-een boek 
-een stok 

Eindvragen 'Het Bos". 

Wat gaan Jan en Piel doen? • 
-Jan en Piet gaan naar het bes 
-Jan en Piel gaan naar school 
-Jan en Piet gaan naar Kees 

Waarom huilt Jan?· 
-Jan huilt omdat hij pijn heeft 
-Jan huilt omdat Piet naar huis loop! 
-Jan huilt omdat hij moe is 

Jan ligt in het zand en heeft pijn. 
Waarom loopt Piet dan naar huis? 

-omdat hij papa gaat halen 
-omdat hij dorst heeft 
-omdat hij te laat is. 
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Bijlage £ ~ Scoreformulier onderzoek 2 

NAAM LEERLING: 

School: 

leeftijd (mnd): 

datum: Pretest 

testwoorden 
laao 
ton 
aao 
miep 
roos 
rekenen 
iedereen 
voorzichtig 
omdraaien 
weeg 
gebruiken 
tegelijk 
waarschuwen 
been 
beneden 
qevaarlqk 
veranderen 

doek 
proberen 
flu1steren 
betalen 
koek 

vriendelijk 
kwiitraken 
aantrekken 

lees 
weglopen 
oprapen 
trakteren 
vis 
meegeven 
stru1kelen 
gemakkelijk 
noot 
plotseling 
omwaa1en 
verrassing 
reus 
moeil1ik 
thuiskomen 
tevreden 

Aandacht: 

oomerkingen pretest 

CONDITIE 

Caesar: 

Posttest: 

opmerkinoen oosttest 

-



Bijlage Z ~ Aandacht-vragenlijst 

naam van de leerling: 

geboorte-datum: 

helemaal noch waar helemaal 
onwaar onwaar noch onwaar waar waar 

De leerling kan geconcentreerd 
werken langdurig volhouden. 

1* 

De leerling kan 1 O minuten alleen 1 
bezig zijn met stillezen. 

De leerling wordt snel afgeleid 1 
bij een stilleesopdracht. 

De leerling blijft met iets bezig 1 
dat hij of zij leuk vindt. 

De leerling kan geconcentreerd 1 
luisteren. 

De leerling maakt altijd iets af 1 
waar hij of zij aan begonnen is. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 5 

3 4 _ 5 

3 4 5 

3 4 5 

*) zet een cirkel om het cijfer indien van toepassing voor de leerling 
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Bijlage 8: Demonstratietekst Onderzoek 2 

Kees gaat mee met Jan. 
Ze gaan naar huis. 

Waar gaan Jan en Kees heen? 

A) naar de boom 

B) naar huis 

C) naar de deur 

Bijlage 9: Instructies voor onderzoek 2, die via de 
koptelefoon aan de leerlingen werden aangeboden 
tijdens een oefensessie. 

'Tussenvraag+doelwoord' en 'Tussenvraag-doelwoord' conditie: 

Nu gaan we een verhaaltje lezen en een paar vragen maken. Geef 
het goede antwoord door met de pijltjes A, B of C aan te wijzen 
en dan de knop in te drukken. Doe goed je best. Begin maar. 

Je hebt nu een verhaaltje gelezen en een paar vragen gemaakt. 
Dat heb je goed gedaan. Je moet nu nog een paar vragen maken. 
Geef weer het goede antwoord door met het pijltje A, B, of C aan 
te w1Jzen en dan de knop in te drukken. Doe goed je best. 
Begin maar. 

Bedankt, tot de volgende keer. 

'Eindvraag' conditie: 

Nu gaan we een verhaaltje lezen. Doe goed je best. Begin maar. 

Je hebt nu en verhaaltje gelezen. 
moet nu nog een paar vragen maken. 
met het pijltje A, B of C aan te 
drukken. Doe goed je best. Begin 

Bedankt, tot de volgende keer. 

'Controle' conditie: 

Dat heb je goed gedaan. Je 
Gee£ het goede antwoord door 
wijzen en de knop in te 

maar. 

Nu gaan we een verhaaltje lezen. Doe goed je Best. Begin maar. 

Bedankt, tot de volgende keer. 
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Bijlage 10: Tabellen onderzoek 2. 

Tabel 1: Gemiddelde leestijden en standaard deviaties (sec) 
tijdens de voor- en de natoets en per woord. 

Tabel 2: Gemiddelde aantal leesfouten en standaard deviaties 
tijdens de voor- en de natoets en per woord. 

Tabel 3: De gemiddelde schermtijden (sec) voor tekstpassages 
(exclusief de vragen) per conditie. 

Tabel 4: Gemiddelde totaalscore op de drie einvragen per tekst 
en de gemiddelde totaalscore over de drie teksten per 
conditie. 

Tabel 5: Gemiddelde totaalscore op de eindvragen per conditie 
en de gemiddelde totaalscore over de drie teksten. 

Tabel 6: Gemiddelde score op de 6 tussenvragen per tekst en 
de gemiddelde totaalscore van alle tussenvragen. 

Tabel· 7: Gemiddelde totaalscore van 6 tussenvragen per tekst 
voor de twee condities met tussenvragen. 

Tabel 8: Gemiddelde aantal malen terugbladeren in de tekst en 
van de tussenvragen naar de tekst. 
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Tabel 1: Gemiddelde leestijden, verschiltijden en standaard 
deviaties (sec) tijdens de voor- en de natoets per 
woord *· 

doelwrd 
controlewrd 

voortoets 

M 

4.19 
4.34 

sd 

2.70 
2. 77 

natoets 

M 

3.15 
3.62 

sd 

1.93 
2.48 

verschil 

M 

1.04 
0.72 

sd 

2.17 
2.32 

* alleen leestijden van woorden zijn gebruikt indien de 
leerling zowel in de voor- als de natoets het woord 
correct gelezen heeft. 

Tabel 2: Gemiddelde aantal leesfouten tijdens de voor- en de 
natoets uitgesplitst naar doelwoord en controle
woord **· 

doelwrd 
controlewrd 

voortoets 

M 

3.11 
3.23 

sd 

3.85 
2.61 

** inclusief omissies (15 sec). 

natoets 

M 

1.62 
2.71 

sd 

2.55 
2.46 

verschil 

M 

1.50 
0.52 

sd 

1.97 
1.37 

Tabel 3: De gemiddelde schermtijden (sec) voor tekstpassages 
(exclusief de vragen) per conditie. 

conditie 

M 
sd 

1 2 3 4 
Tussenvr Tussenvr Eindvraag Controle Totaal 

+dw -dw 

41. 7 
18.0 

50.4 
25.0 
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49.9 
41.8 

46.2 
29.8 

46.8 
29.4 



Tabel 4: Gemiddelde totaalscore op de 3 eindvragen per tekst 
en de gemiddelde totaalscore over de 3 teksten per 
conditie (maximale score=3). 

Tekstl 

M sd 

Tekst2 

M 

Tekst3 

sd M sd 
-------------------------------------------------------------
1 Tussenvr+dw 2.65 0.55 2,23 0.85 2,76 0,51 

2 Tussenvr-dw 2.27 1.96 2.08 0.96 2.42 0.97 

3 Eindvraag 1.95 0.95 2.47 0.68 2.32 0.97 
-------------------------------------------------------------

totaal 2.32 0.92 2.23 0.68 2.25 0.85 

Tabel 5: Gemiddelde totaalscore op de eindvragen per conditie 
en de gemiddelde totaalscore over de 3 teksten 
(maximale score= 9). 

M 
sd 

Tussenvr+dw Tussenvr-dw Eindvraag Totaalscore 

7.95 
1.29 

6.76 
2.53 

6.73 
2.22 

7.09 
2.12 

Tabel 6: Gemiddelde score op 6 tussenvragen per tekst en 
de gemiddelde totaalscore van alle tussenvragen 
(maximale score= 6, maximale totaalscore= 18). 

M 
sd 

Tekstl 

3.45 
1.42 

Tekst2 

2.90 
1.15 
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Tekst3 

5.08 
1.16 

Totaalscore 

11. 67 
2.46 



Tabel 7: Gemiddelde totaalscore van 6 tussenvragen per 
tekst voor de twee condities met tussenvragen 
(maximale score= 6). 

Tekstl Tekst2 Tekst3 

1 Tussenvraag+dw 
M 4.50 2.39 5.23 
sd 1.22 0.96 1.15 

2 Tussenvraag-dw 
M 2.73 3.58 4.92 
sd 0.98 1.01 1.15 

Tabel 8: Gemiddeld aantal malen terugbladeren in de tekst en 
van de tussenvragen naar de tekst. 

bladeren: 

1 

in de tekst 

tekst 
2 3 tot 

van vraag naar tekst 

tekst 
1 2 3 tot 

-------------------------------------------------------------
1 tussenvrg 0.27 0.00 o.oo 0.27 0.81 0.81 0.46 2.08 

+dw 
2 tussenvrg 0.96 0.04 0.08 1.08 1.04 0.58 0.23 1.85 

-dv 
3 eindvraag 0.32 0.26 o.oo 0.58 

4 controle 0.80 1. 28 0.52 2.60 
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