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Voorwoord. 

In onze maatschappij van mens en machine gaat lezen een steeds belang

rijkere plaats innemen. Zowel op t.v. als in boeken, kranten en tijd

schriften wordt verondersteld dat bijna iedereen kan lezen; en goed 

kan lezen. De snelheid van het lezen van teksten op t.v. is erg be

langriJK• 

Toch zijn er nog veel kinderen en volwassenen bij wie dit lezen niet 

zo vlot gaat. 

Zonder direkt aantoonbare intellektuele stoornissen, auditieve of vi

suele tekorten zijn zij slechts met zeer veel inspanning in staat 

teksten te verklanken en/of te begrijpen. 

In Nederland blijken ruwe schattingen aan te geven dat bij kl.nderen 

vijf procent van de jongens en een procent van de meisjes deze pro

blemen heeft. In andere ( Westerse) landen varieert dit rond tien pro

cent. 

De problemen zijn serieus genoeg om samen te zoeken naar mogelijke 

hulpmiddelen voor deze kinderen. Nieuwe technieken kunnen ons hierbij 

te hulp staan. 

In dit voorwoord w:0. ik alle personen danken die aan de uitvoering van 

het onderzoek en de totstandkoming van dit verslag hebben bijgedragen. 

Zonder volledig te kunnen zijn noem ik dan met name Prof. Dr. H. 

Bouma, Dr. D.G. Bouwhuis, Dr. P.R.J. Simons en mevrouw Drs. P. Truin. 

Tevens dank ik het hoofd en de leerkrachten van de Franklin Roosevelt

school te Helmond en last but not least de proefpersonen zonder wie 

dit onderzoek onmogelijk zou zijn ge weest. 
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Inleiding. 

Dit verslag is een weergave van mijn werkzaam heden verricht tijdens 

mi_ji tiende-semester-stage onderwij;psychologie aan het Instituut voor 

Perceptie-Onderzoek (IPO) te Eindhoven. 

Binnen het IPO is met name door Bouma en Legein (vanaf 1971) en door 

Bouwhuis en Bouma (1979) onderzoek verricht naar de leesvaard:ighe:id en 

leesproblemen van dyslektische kinderen. 

In 1982 startte Truin een ZWO-onderzoeksprojekt getiteld "dyslexie: 

spraak en leren lezen". 

Doel van dit onderzoek, wat drie jaar in beslag neemt, is na te gaan 

in hoeverre direkt beschikbare spraak naar keuze, een hulpm:iddel kan 

zijn voor moeilijk lezende kinderen. Binnen dit projekt is door onder

getekende een deelonderzoek uitgevoerd wat gedeeltelijk analoog loopt 

met een vooronderzoek van Truin. Voor een ander deel bevat bevat het 

een nieuw element: de spellingsvaardighe:id van dyslektische kinderen. 

Critchley (1978) noemt dit aspekt in haar definitie van dyslexie. 

Het verslag bestaat uit drie hoofdstukken. 

In hoofdstuk 1 wordt kort ingegaan op theorie en onderzoek in binnen 

en buitenland m.b.t. dyslexie. Hoofdstuk twee geeft een uitwijding om

trent de spelling, toegespitst op dysl.ektische kinderen Het derde 

hoofdstuk tenslotte is gereserveerd voor het uitgevoerde onderzoek. 
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Hoofdstuk 1: dyslexie, een theoretisch overzicht. 

1.1 Inleiding. 

Dyslexie, woordblindheid, en leeszwakte zijn begrippen die verwijzen 

naar de eigenschappen van kinderen met ernstige leesproblemen. 

Om tot een duidelijke afbakening van dit begrip te komen geef ik twee 

definities van dyslexie. 

De eerste is van Critchley en Critchley (1978,1981): "Dyslexia is a 

learning disabllity which initially shows itself by difficulty in 

learning to read, and later by erratic spelling and by lack of facfil

ty in manipulating wrl.tten as opposed to spoken words. The condition 

is cognitive in essence, and usually genetically determined. It is not 

due to intellectual inadequacy or to lack of sociocultural opportuni

ty, or to faults in the technique of teaching, or to emotional 

factors, or to any known structural braindeficit. It probably presents 

a specific maturational defect which tends to lessen as the chil.d 

grows older, and is capable of considerable improvement, especially 

when appropriate remedial help is afforded at the earliest opportuni-

ty". 

Binnen het IPO wordt deze definitie door Bouma en Bou whuis geope

rationaliseerd: we spreken van dyslexie indien een leesachterstand 

wordt waargenomen van tenminste twee jaren, later gevolgd door moei

lijkheden in spelling, zonder aantoonbare intellektuele, visuele, or

ganische of sociaal- emotionele deflcienties. 

De term dyslexie wordt binnen het IPO, in navolging van het Bullock 

rapport (1975) meestal vervangen door 'leeszwakte". Het is dan ook 

deze term die in vervolg van dit verslag gebruikt zal worden. 
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1.2 Leeszwakte: theorievorming. 

De studie naar leeszwakte is al bijna een eeuw geleden begonnen met 

Berlin (1887), Hinshelwood (1896), Morgan (1896) en Kerr (1897). 

Orton (1925,1937) was echter de grote stimulator voor research naar 

leeszwakte. 

Een van de problemen van veel onderzoekers was een minder geschikte 

onderzoeksmethodiek, namelijk die van de "case studies". Orton bracht 

hierin verandering door methodologisch beter onderbouwde onderzoeken. 

Een goed overzicht van theorieen over leeszwakte wordt gegeven door 

Vellutino (1979). Er wordt in zijn "Dysl.exia, theory and research" een 

onderscheid gemaakt tussen "single factor" theorlelfo en "multi factor" 

theorieën. 

Onder single factor theorieën worden theorieè"n geschaard die slechts 

een oorzaak voor de leeszwakte aan wijzen. Binnen deze groep komen 

hypothesen en theorlelfa aan bod van: 

*** Morgan (1896) en Kerr (1897) en Hinshelwood ( 1896). 

Met name Morgan gaf aanstoot tot de zogenaamde congenitale leeszwakte. 

De leeszwakte zou resulteren in moeilijkheden met "opslag van visuele 

woordbeelden" t.g.v. een foutieve ontwikkeling van linker-he

misfeer-delen in de hersenen. Deze suggestie heeft hij echter nooit 

kunnen be wijzen. 

***Orton (192 5,193 7) veronderstelde dat leeszwakte meer een gevolg was 

van een strukturele deficientie in de hersenen. Een ontw:lkkeJingsach

terstand zou de normale hemisferische dominantie uitstellen. 

***Bender (1956,195 7,197 5) schreef leeszwakte eveneens toe aan een 

ontwikkelingsachterstand. Slecht uitgekristalliseerde neurologische 

patronen zouden de oorzaak zi.)l van specifieke taal- en leesmoeilijk

heden. 

***Nauw verwant met deze theorie is die van Hermann ( 19 59). 

Leeszwakte werd volgens hem veroorzaaktdooreeninadekwate ontwikke

ling van de rlchtingsfunktie. Deze ontwikkeling had volgens Hermann 

een erfelijk karakter. 

***Een geheel andere visie op leeszwakte wordt gegeven door D.J. 

Bakker (1970,1972). Hij veronderstelt dat de moeilijkheid bij lees

zwakte ligt in de perceptie van tem po rele volgorde van verbale stim u1i 
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en de funktionering van het sek wentieel geheugen. Research hierna is 

verricht door Bakker (1970,1972), Bannatyne (1971) en Corkin (1974). 

***El.konin (1973) en Downing (1973) vermoedden onafhankelijk van el• 

kaar dat er een intrinsieke relatie zou zijn tussen leeszwakte en de

ficienties in fonologische verwerking. Zij suggereren dat leesz wakke 

kinderen zich weinig bewust zijn van de fonetische samenstelling van 

gesproken woorden. 

***Van Leent (1983) gaat zelfs nog verder door een relatie te leggen 

tussen fonologische verwerking, auditieve analyse en decentratie in 

Piagetlaanse zin. 

Deze single factor theorieën hebben een aantal kenmerken gemeenschap

pelijk: 

1. De meeste theorieën hebben een medisch-organische ftmdering. 

Ze veronderstellen bijna allen enige vorm van dysfunktie ( met ultzon

dering van El.konin, Ll.berman, Golinkoff, Ehri en Van Leent). 

2. Bijna alle theorieën impliceren een dysfunktie in de visueel-

spatiele verwerking als een faktor die bijdraagt aan de leeszwakte. 

Een groot deel van deze theorie~n legt nadruk op tekortkomingen in het 

visueel geheugen en visuele perceptie. 

Multi-faktor theorieën. Deze theorie~n suggereren dat de etiologie van 

leeszwakte heterogeen van aard is, hetgeen betekent dat meerdere fak

toren ten grondslag kunnen liggen aan de leesproblematiek. Ze bena

drukken met name organische oorzaken vanleeszwakte. 

Onder deze multi-faktor theorie~n is een van de belangrijkste dle van 

Herbert Birch (1962). Hij veronderstelt dat leeszwakte geassocieerd 

wordt met drie typen verwerkingsstoornissen. De meeste nadruk wordt 

gelegd op de hypothese dat leeszwakke personen minder goed "intersen

sorische gelijkheid" kunnen bewerkstelligen (intersensory deficit 

hypothesis). De bekwaamheid om informatie ult versch:illende modalitei

ten (visueel, auditief, taktiel) te integreren, ontw:ikkeh: vertraagd. 

Een andere hypothese van Birch benadrukt de inadek wate ontwikkeling 

van de hierarchische organisatie van sensorische systemen. De normale 

ontwikkeling wordt gekarakteriseerd door een toenemende dominantie van 

teleoreceptorsystemen. Een gebrek aan dominantie van het visuele 
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systeem kan dus het lees proces storen (sensorische dominantie hypo

these). 

Birch's derde hypothese berust op een dysfunktie van de visuele ana

lyse en synthese. Van Leent ( 1983) benadert in deze Bircns standptmt. 

Myklebust en Johnson (1962,1967) suggereren dat er twee typen lees

zwakken zijn, namelijk auditieven en visuelen. 

Auditief leesz wakke kinderen blijken met name problemen te hebben bij 

auditieve diskriminatie (/f/-/v/)1 auditieve synthese 

(/k-a-s-t/=/kast/), benaming en auditieve sek wentiering. Bij visuele 

leeszwakte zou er een stoornis zijn in visuele waarneming en geheugen. 

Karakteristiek voor deze kinderen lijken de vele orientatie

(/d/-/p/-/b/) en sekwentiefouten (/kast/s/kats/). 

Boder (1970,1971) heeft een soortgelijk onderscheid als Myklebust. Zij 

maakt een onderscheid tussen de subtypen met een stoornis in het audi

tieve (dysfon:ische), in het visuele (dyseidetische) of in be:lde vormen 

van leren (dysfonisch-dyseidetisch leesz wakken). 

Van de dysfonische leeszwakken wordt gedacht dat ze problemen hebben 

met de klank-teken koppeling (grafeem-foneem integratie) en auditieve 

woordanalyse en synthese. 

De dyseidetische leesz wakken hebben juist problemen om de woorden als 

geheel waar te nemen. Ze leren lezen op een fonetische wijze en werken 

vaak te analytisch. 

De derde groep leesz wakke kinderen zljn de zogenaamde dysfonisch- dys

eidetische leesz wakken. Zij hebben de meeste problemen namelijk die 

van de dysfonische en die van de dyseidetische kinderen. 

Tenslotte is er nog de theorie van Satz c.s. (1970,1974 ). Zij sugge

reren dat leeszwakte een gevolg is van een algemene ontwikkelingsach

terstand welke resulteert in een vertraagde laterale dominantie. Het 

leesz wakke kind wordt beschreven als paralle1 in ontwikkeling aan een 

normaal kind met een ,:pngere kalenderleeftijd. 

Op jonge leeftijd (6-8 jaar) kan leeszwakte betekenen dat er een ach

terstand is op vaardigheden die dan tot ontwikkeling zouden moeten ko

men bijvoorbeeld sensori-motorische en perceptuele funkties. Op oudere 

leeftijd (9-12 jaar) kunnen deze tekortkomingen zich manifesteren in 
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die vaardigheden welke op die leeftijd tot ontwikkeling moeten komen 

bijvoorbeeld de taalbegripsfunktie. 

1.3 Onderzoek naar leerstoornissen in de basisprocessen van het lezen. 

1.3.1 Visuele perceptie en visueel geheugen. 

De meest populaire, doch tevens vrij oude verklaring van leeszwakte is 

een deficientie in visuele perceptie en visueel geheugen, waarschijn

lijk geassocieerd met een bepaalde neurologische stoonrls ( Morgan 

1896; Hinshelwood 1900, 1917; Orton 1925, 1937; Bender 1956; S:ilver en 

Hagin 1960). Geen enkele studie van de in 1.2 genoemde auteurs geeft 

voldoende bewijs dat leeszwakke kinderen een afwijkende visuele waar

neming hebben, noch een deficlent visueel geheugen t.o.v. normaal le

zende kinderen (Vellutlno 1979,p.183 e.v.). 

Tegen een primaire visuele deficlet hypothese spreken eveneens de re

sultaten van Makita en Sakomoto (1973). Uit hun onderzoek bleek dat 

leeszwakte in Japan nauwelijks voorkwam. De auteurs schrijven dit toe 

aan het gebruik van andere schriftsystemen. 

1.3.2 Integratie van sensorische modaliteiten. 

Een andere populaire verklaring van leeszwakte is de "sensory deficit 

theory". 

Om te kunnen lezen moet men in staat zijn visuele, spatiele, auditieve 

en temporele patronen te integreren. Geschreven tekst is van links 

naar rechts gespatieerd, terwijl. spraak in tijd geordend is. Birch en 

Belmont (1964,1965) en Van der Voort, Senf en Benton (1972) toonden 

aan dat tests voor intersensorische integratie van visuele, spatiele 

en temporele patronen verschillend gemaakt werden door goede en 

slechte lezers. 

Onderzoeken van Connolly en Jones (1970) tonen echter aan dat die ver

schillen op intersensorische integratietaken meer toegeschreven kunnen 

worden aan het geheugen voor seriele volgorde en tekorten in de ver

bale verwerking. 
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1.3.3 Auditieve deficlenties. 

Los van de visuele deficienties worden ook wel auditieve tekort

komingen genoemd. Men duidt hier dan op de moeilijkheid van auditieve 

diskrlminatie van fonemen in woorden (Vernon 1971,1977). Onderzoek van 

Zifcak ( 1981) toonde aan dat vaardigheden als auditieve diskriminatie 

nauwelijks enige voorspellende waarde had voor leeszwakte. Van Leent 

(1983) vermeldt in zijn literatuurstudie dat het vermogen tot audi

tieve analyse een goede indikator is voor het inzicht in de struktu

rerlng van de klankstroom waarop ons alfabetisch schrift berust. 

1.3.4 Geheugen voor seriele volgorde. 

De mogelijkheid dat een dysfunktie in het geheugen van volgorde van 

informatieëenheden de oorzaak van leeszwakte zou zijn, heeft erg veel 

aandacht gekregen van personen die problemen bij kinderen diagnosti

seerden (medewerkers van begeleidingsdiensten, ziekenh11i.zen e.d.). De 

meeste studies vinden dat zwakke lezers verschillen van goede lezers 

in de mate waarin ze de volgorde van de letters en de woorden kunnen 

onthouden (Bakker 1972; Bannatyne 1971; Orkin 1974; Healey c.s. 

1974,1975,1977). Dit versch:Il. is met name markant met betrekking tot 

de volgorde van informatie in het korte termijn geheugen. Torgesen 

(1979) bijvoorbeeld vermeldt dat zwakke lezers slechter presteren op 

seriele geheugentaken. 

De interpretatie van deze bevindingen staat echter aan een diskussie 

bloot. 

Veel studies naar de sekwentiele deficiet hypothese, met uitzondering 

van die van Bakker, zijn volgens Vellutino gebrekkJg valide 

1.3.S Verbale verwerking. 

De versch:Il.len tussen leeszwakken en normale lezers op diverse basis

processen van het leren lezen, zijn direkt of indirekt toe te schrij

ven aan verschillen in bekwaamheid om verbale informatie te verwerken. 

Suksesvolle benaming van de visuele stimulus - /hok/ zeggen tegen 

/hok/ - kan omschreven worden als het eindresultaat van een aantal 

operaties waarbij informatie van de "features" welke in dat woord ge-

10 



kodeerd zijn, teruggevonden wordt. Elk zoekproces naar deze features 

wordt dan bepaald door: 

***de omstandigheden waaronder het woord gepresenteerd wordt; 

***devoorkennisoverbepaalde woordkenmerken; 

***de feedback van elke kleine operatie 

(Wickes 1970; Gibson 1971; geciteerd in Vellutino 1979, p.307). 

Volgens Vellutino geven onderzoeksbevindingen aanwijzingen dat de pro

blemen die leesz wakke kinderen ondervinden, toe te schrijven zi.}1 aan 

tekortkomingen in een of meer aspekten van linguistisch funktioneren. 

Om dat de nieuwe informatie (de te lezen tekst) geintegreerd moet wor

den met informatie die al in het lange termijn geheugen aanwezig is 

(voorkennis), speelt het KORTE TERMUN GEHEUGEN een kruciale rol. 

1.3.6 Specifieke herkoderingsdeflcientie. 

Vanuit onderzoek naar letter- en woordherkenning komen Bouma en Legein 

(1977-1980), Perfetti en Hogaboam (1975) en gedeeltelijk ook Vellutino 

(1977,1979) tot de konklusie dat leeszwakte toegeschreven kan worden 

aan een deficientie in fonemische herkodering (Bouma en Legein 1979). 

De auteurs doelen hiermee op de omzetting van de visuele kode in een 

spraakkode. Het KORTE TERMIJN GEHEUGEN speelt hierin een grote rol: 

als een leeszwak ldnd een woord moet lezen, zal het visuele proces 

geheel normaal verlopen. De vertaling van de visuele kode in de 

spraakkode verloopt echter niet korrekt. Meer specifiek kan gezegd 

worden dat dit proces vertraagd verloopt. Bewijs hiervoor is te vinden 

in de onderzoeksresultaten van experimenten met alfabetisch en niet 

alfabetisch materiaal. Met name tachistoscopische proeven laten zien 

dat leesz wakke kinderen een langere latentietijd hebben in letter- en 

woordherkenningsopgaven dan niet leeszwakke kinderen met eenzelfde 

leesniveau. Bouma en Legein geven hiervoor twee mogelijke verkla

ringen: 

***een gebrekkige ruimtelijke analyse en 

***de analyse duurt langer dan de informatie in het korte termijn 

geheugenkan wordenvastge houden. 

Een bijkomend gevolg hiervan is dat de informatie die - vertraagd - in 

een spraakkode omgezet wordt, sneller en gemakkelijker aan vervorming 

onderhevig is. De vertraagde antwoorden zullen dan vaker fout zijn dan 
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de snelle antwoorden van de niet leesz wakke kinderen. 

Lange woorden zullen daardoor ekstra moeilijkheden opleveren voor 

leeszwakke kinderen. Ze hebben zoveel moeite om het lange woord in een 

spraakkode te vertalen, dat ze het visuele patroon a.h.w. vergeten 

zijn voordat het goed en wel in spraak is omgezet. Van deze geheugen

belasting hebben leesnormalen minder last. l.eeszwakke kinderen di.e 

langere woorden in delen na elkaar krijgen aangeboden, zullen deze 

woorden beter herkennen omdat de problemen van tijdelijke opslag van 

informatie dan worden om ze:ll.d. 

Onzeker is nog de relatie tussen woordbeeld (schriftkode), klankbeeld 

en woordbetekenis. Vereenvoudigd worden de relaties als volgt voor

gesteld: 

visueel 

't\Oordbeeld 

goede Ie ze rs 

visueel 

't\Oordbeeld 

't\Oordbetekenis 

aanvankelijk lezen 

klankbeeld 

voortgezet lezen 

visueel 

't\Oordbeeld 

\ 

leesz °" a k ken 

klankbeeld 

't\00 rdbe teken is 
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Een recente publikatie van Verhoeven (1983) welke handelt over taak

analyses van lezen en spellen, geeft steun voor de hierboven weer

gegeven relaties. 

1.4 Afleiding van een onderzoeksparadigma. 

Vanuit bovenstaand schema omtrentleesvaardigheden van leesz wakke kin

deren, is men binnen het IPO gekomen tot de volgende veronderstelling: 

***het gelijktijd:ig aanbieden van het klankbeeld met het visuele 

woordbeeld kan de associatie tussen beiden en de associatie van 

visueel woordbeeld met woordbetekenis mogelijk verstevigen. Van der 

Ley (1981) heeft reeds en:ig onderzoek verricht naar deze mogelijkheid. 

Hij vond dat leesz wakke kinderen die een tekst op band hoorden en te

gelijk probeerden mee te lezen, tot betere leerprestaties kwamen dan 

leesz wakke kinderen die deze mogelijkheid niet hadden. 

Binnen het IPO is het sinds kort mogelijk om gekodeerde woorden in de 

komputer naar willekeur op te roepen en ten gehore te brengen. Door 

middel van dit instrument wil men bovenstaande veronderstelling 

toetsen. In hoofdstuk drie zal in het kort op de werking van dit in

strumentingegaan worden. 
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Hoofdstuk 2: spellingsproblemen bij leesz wakke ki.nderen. 

2.1 Theoretische inleiding. 

In de definitie van Critchley en Critchl.ey (1978,1981) wordt vermeld 

datleesz wakte nauw samenhangt met spellingsproblemen. Leesz wakke ki.n

deren kunnen wel omgaan met gesproken taal maar zeer moe:O.ijk met ge

schreven taal: lezen en schrijven. 

Dit hoofdstuk geeft een korte uiteenzetting over spelling in het al.

gemeen en spelling bij leesz wakke ki.nderen in het bijzonder. 

Frith (ed)(l980) wijdt drie hoofdstukken aan de spellingsproblemen bij 

leesz wakke ki.nderen. Het betreft hier bijdragen van Seymour en 

Porpodas, Nelson en Frith zelf. Elena Bader heeft naast haar uitwei

ding omtrent leesvaardigheden, ook aandacht besteed aan spelling. 

Bader (1971) heeft, zoals reeds in hoofdstuk een vermeld, een onder

scheid gemaakt tussen drie typen leesz wakken. Voor elk van deze typen 

geeft zij tevens aan welke spellingspatronen er verwacht mogen worden. 

De dysfonetische leesz wakken (ca.60 %) zullen volgens haar trachten de 

aangeboden woorden visueel te spellen en niet auditief. Alleen de zo

genaamde "sight words" worden goed gespeld omdat men ze kan her

visualiseren. Zowel het ki.nd zelf als anderen kunnen de geschreven 

woorden nauwelijks teruglezen of herkennen. De meest typische fout die 

deze ki.nderen maken is de zogenaamde semantische substitutiefout; bij

voorbeeld /gras/ voor /groen/ en /dieren/ voor /vee/. 

De dyseidetische leeszwakken (ca. 10 %) spellen eveneens erg zwak. Zij 

lezen en spellen juist fonetisch. De geschreven woorden zij:l redelijk 

te :identificeren. Zo wordt /baby/ geschreven als /bebie/, /chauffeur/ 

als /sjaufeur/ en /wolf/ als /wolluf/. 

De groep ge mixed dysfonetisch-dyseidetisch leesz wakken ( ca. 25 %) ten

slotte schrijven zowel bekende als onbekende woorden onleesbaar, voor 

zichzelf en voor anderen. Soms herkent men nog een korrekte letter; 

soms slechts een krabbel (zie ook Camp en Dolcourt, 1977). 

Ten grondslag aan de bijdragen van Seymour en Porpodas (1980) ligt het 

"two channel mode!' van Marshal.1 en Newcombe (1973) en Shallice en 

Warrlngton (1975). Volgens deze auteurs zijn lezen en spellen afhanke-
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lijk van twee verwerkingssystemen. Enerzijds is dit het grafeem-foneem 

vertalingskanaal, wat zorg draagt voor de om zetting van grafemen in 

fonemen en vice versa. 

Daardoor moet dit kanaal in staat zl.jn tot: 

***visuele herkenning van spel.1ingspatronen 

***terugzoeken van korresponderende fonemische representaties en 

***een spatieel-temporele transformatie tot stand brengen. 

Het andere kanaal is het lexicaal-semantisch kanaal. Dit stelt het 

kind in staat individuele woorden of morfemen te herkennen en er even

tueel een betekenis uit te trekken. 

Het systeem van Seymour en Porpodas bevat een set grafemische, fone

mische en semantische patroonherkenners welke verbonden kunnen worden 

met fonologische, semantische en grafemische adresregisters. Voor de 

spelling kunnen zowel grafemische, semantische als fonemische input 

dienst doen. Schematisch ziet het te doorlopen proces er als volgt 

uit: 

WoRD
SPE:ClTIC 
51EU-l Nlît 
STDR.6 

wl?tr~ ouTPur 

PMOHE •QR/oPH ?HOllóL.OC. lC/4.l. -------, 

....... =c.<..:.,;:..:..::.. _ _, TR.AH>L.AnoN R©rf>IeR. 

t1DDRc :,:5 

REIS1 5f'ER 

GR#h'é}I,( 1 '

REW<,Ni ~ 

PHO 8-«C 
~ur 

van informatie op auditieve en visuele grondslag baseren. 

Uit analyses van lees- en spel]ingsvaardigheden van vier leesz wakke 

jongens, komen Seymour en Porpodas tot de konklusi.e dat bij deze kin

deren beide verwerkingskanalen wel aanwezig zijn, maar. niet even goed 

funktionerenäl.S op grond van leesbek waamheid verwacht mag worden (p. 

468). 

Dit stemt overeen met de "double deficit" hypothese van Nelson waar

over dadelijk meer. 

De theoretische analyse suggereert dat spel]ing funktioneel verschilt 

van lezen. Bij lezen is de ontwikkeling van patroonherkenning voor 

visuele karakteristieken essentieel. Spellen is echter afhankelijk van 

de permanente opslag van informatie over letteridentiteit en volgorde. 

Seymour en Porpodas veronderstellen dat informatie over de afzonder

lijke letters georganiseerd wordt in een raam van strukturele kodes. 
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Deze kodes geven specifikaties omtrent spatie el/temporele eigenschap

pen, de flankerende letters, voorgaande en volgende reeksen letters 

(vergelijk ook 1.3.5). Leeszwakke kinderen hebben volgens deze auteurs 

een al.gem ene achterstand in deze kodeervorm. (/d/-/b/ om keringen). 

Nelson ( 1980) heeft zo wel posi.tieve als negatieve kritiek op het ge

bruik van foutenanalyses om spellingsfouten te klassl.ficeren, zeker 

bij leesz wakke kinderen. Ondanks de posi.tieve bijdragen van de fouten

analyseschema's heeft Nelson toch enkele kritieken op het gebruik er

van: 

***De foutenfrekwentietellingen zijn meestal onderhevig aan 

onbetrouwbare klasse-indelingen • Bij Sommige schema's zal het bij

voorbeeld onduidelijk zijn of de fout /toeskand/ voor /toestand/ een 

substitutiefout dan wel een samenstelling is van een weglating en een 

toevoeging van een letter. 

Misschien dat een beslissi.ngsmodel van foutenindelingen zoals dat van 

Camp en Dolcourt (1977) om diagnose in Boder-termen mogelijk te maken, 

hier hulp zou kunnen bieden. 

***Een tweede nadeel wordt toegeschreven aan de problemen om de gegevens 

kwantitatief te analyseren. De meeste analyseschema's bevatten 20 of 

meer kategorleën; sommigen daarvan zelfs erg specifiek. A1s je in deze 

schema's het aantal fouten per kind moet plaatsen, zal het aantal fou

ten per kategorie zo klein zijn dat statische analyse onverantwoord 

is. Nelson pleit dan ook voor een beperkt aantal foutenkategorieën. 

***Een derde kritiek van Nelson heeft betrekking op de interpretatie 

van de resultaten van de individuele kinderen in vergelijking met 

leeftijdgenoten. De kwaliteit van goede spellers wordt gebaseerd op de 

enkele fouten die deze kinderen maken op woorden die binnen hun moge

lijkheden liggen. Daarentegenover wordt de kwaliteit van spelling

z wakke kinderen gebaseerd op de vele spellingsfouten, waarvan diverse 

op woorden die boven het niveau van deze kinderen liggen. Zij zullen 

bij deze woorden veelvuldig moeten raden om tot een schriftelijk re

sultaat te komen. Deze kritiek is m.i. geen adekwate kritiek. Het bo

venstaande is precies een omschrijving waar het juist bij leesz wakke 

kinderen om gaat. 

***Er bestaat volgens Nelson het gevaar dat niet adek wate normen 

gehanteerd worden. Als men de fouten van het ene kind vergelijkt met 
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die van een ander kind van dezelfde leeftijd, veronderstelt men dat de 

relevante faktor in het bepalen van het normale spelfoutenpatroon de 

leeftijd is i.p.v. de spellingsbekwaamheid. Het niveau van spellings

vaardigheid is de relevante faktor is in het bepalen van de fouten

typen en niet de kalenderleeftijd. 

Men doet er daarom beter aan de spelli.ngzwakke kinderen te vergelijken 

met j:)ngere kinderen die eenzelfde spellingsvaardigheid bezitten. Pas 

dan kan men nagaan of er een abnormaal foutenpatroon bij lees- en 

spellingz wakke kinderen is. 

Op grond van deze overwegingen heeft Nelson de" Word Equated Spelling 

Test"( WEST) ontworpen. 

Aan de hand van een studie van Kinsbourne en Warrlngton (1964) kwam 

Nelson tot de konklusie dat kognitieve dysfunkties, verschillende pa

tronen spelfouten teweeg konden brengen. Het lag daarom voor de hand 

dat aangeboren leeszwakte eveneens gereflekteerd zou worden in de k w a

liteit van de spelfouten. Voor de analyse koos Nelson drie foutenkate

gorieën: 

***volgordefouten die sek wentieproblemen veronderstellen: 

bijvoorbeeld /vroo/ i.p.v. /voor/. 

***fonetische fouten die auditief-linguistische problemen 

veronderstellen: de toevoeging, weglating of substitutie van een 

woordelement bijvoorbeeld /doen/ i.p.v. /doe/ en /voen/ i.p.v. /vind/. 

***orthografische fouten welke visueel-linguistische problemen 

reflekteren. Fouten in deze kategorie zijn van het type waarin onmoge

lijke lettervolgorden voorkomen bijvoorbeeld /gven/ i.p.v. /geven/. 

De resultaten van haar onderzoek met 30 leesz wakke en 30 kontrole 

proefpersonen met eenzelfde spellingsleeftijd, toonde geen signifikan

te verschillen in deze drie typen fouten. 

N el.son trok daaruit de volgende konklusies: 

***de veronderstelde sekwentieproblemen bijleeszwakken konden niet 

worden aangetoond. Het be wijs voor de sek wentleproblematiek in de li

teratuur komt voor het merendeel voort uit de funktionering op niet 

literaire vaardigheden zoals skores op WISC-d:igi.t span en codes (zie 

ook Kuipers en Weggelaar, 1979). De meeste auteurs volgen Bannatyne 
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(1966) in zijn veronderstelling dat deze twee subtests de sekwentiebe

kwaam heid meten. Volgens Cohen (1959) en Bortner ( 1969) doen ze echter 

meer een beroep op het korte termijn geheugen en de konsentratie. 

Nelsons studie omtrent geheugenfunktionering bij leeszwakken beves

tigde dat deze kinderen deficienties vertoonden op primaire geheugen

taken. 

***de visuele aspekten van lezen zijn erg direkt en voor de hand liggend 

om problemen te verklaren. De visuo-perceptuele deficiet hypothese 

zegt dat de spellingsproblemen bij leeszwakken het resultaat zijn van 

een inakkurate hervisualisering van het woordbeeld. De resultaten van 

Nelson tonen echter niet signifikant meer fouten van orthografische 

aard. Dit resultaat is in overeenstemming met bevincH.ngen van 

Vellutino c.s. (1975,1979) en Bouma en Legein (1975-1981), die even

eens geen visuele tekortkomingen registreren ( zie ook 1.3.6). 

***als auditief-linguistische problemen de oorzaak zouden zijn voor 

de lees- en spellingsproblemen van leesz wakke kinderen, dan mag men 

verwachten dat fonetische fouten vaker voorkomen bij deze groep kin

deren. Nelsons onderzoek geeft geen aan wijzingen om deze veronder

stelling te bevestigen. 

De resultaten van de onderzoeken van Nelson sluiten goed aan bij dat

gene wat binnen het IPO de basis vormt voor research op cH.t terrein. 

Het leren lezen wordt volgens haar beheerst door de zogenaamde "dual 

route hypothesis". 

Bij volwassen lezers zijn er twee leeswijzen: 

***degrafeem-foneemroute. 

De visuele stimulus wordt omgezet in een fonetisch equivalent waarna 

betekenisgeving plaatsvindt, en 

***de direkt grafemisch-semantische route. 

Hierbij wordt de woordbetekenis direkt onttrokken aan de geschreven 

stimulus. De ervaren lezer leest meestal volgens de direkte route 

(Coltheart c.s., 1977; Nelson,1980;Bouma en Legein,1979, Verhoeven, 

1983), maar effekten van de twee routes kunnen samenwerken in de be

tekenisontslèuteling, m.n. van minder bekende woorden. 

De eerste route doet een sterk beroep op het korte termijn geheugen en 

storingen hierin kunnen leesproblemen tot gevolg hebben ( zie tevens 
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p.17 van dit paper). 

Het spellingsproces wordt eveneens volgens Nelson beheerst door een 

"dual route hypothesis". Deze routes zijn: 

***een fonetisch-grafemische route welke funktioneert door de 

fonetische elementen van een woord te vertalen in hun grafemische 

equivalenten en 

***een direkt semantlsch-grafemische route. 

Door de eerste route worden woorden fonemisch geanalyseerd en vervol

gens d.m.v. geleerde regels als letterkennis, syntaxis en uitzon

deringen, omgezet in een grafemische kode. Indien een woord bekend is, 

kan het spellingspatroon van een heel woord in het geheugen opgeslagen 

liggen. Auditieve aanbieding van dat woord kan dan het direkte proces 

(2) van foneem-grafeem konversie op gang brengen. 

Net als bij lezen veronderstelt Nelson dat spellen waarschijn]iJ°k van 

beide routes afhankelijk is. De prima:ire moeilijkheid is volgens 

Nelson te vinden in de verwerving van de spellingskennis door het se

mantisch geheugensysteem. Deze gedachte sluit aan bij haar vorige 

studies waarbij leeszwakke kinderen nagenoeg geen problemen onder

vonden bij de verwerving van bekende semantische informatie, doch 

nauwelijks nieuwe semantische informatie konden verwerven. Ze is 

echter niet geheel in overeenstemming met Seymour en Porpodas die de 

problemen juist zoeken bij het niet lexicaal - semantisch kanaal ( zie 

p. 15 van dit paper). Nelson refereert hierbij aan Simon (1976) die, 

zoals geciteerd in Verhoeven (1983) een soortgelijk model beschrijft. 

Verhoeven (1983) vermeldt: "Ook bij het spellen van woorden valt 

onderscheid te maken tussen een direkte en een indirekte weg (simon 

1976). Daarbij is de veronderstelling dat vaak geziene woorden op 

basis van onmiddelijke herkenning worden gespeld, terwijl bij minder 

frekwente woorden een beroep moet worden gedaan op een herkoderings

proces waarbij van de fonologische kode naar een grafische kode wordt 

gewerkt. Volgens Frith (1979) spelen de deelvaardigheden fonemische 
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analyse en foneem/grafeem koppeling daarbij een kruciale roL Bij 

laatstgenoemde vaarcligheid wordt een beroep gedaan op orthografische 

kennis die men verworven heeft" (p.77). 

De taakanalyse van het spellen van woorden ziet er dan als volgt uit: 

gesproken 

-woord 

+ 

fonemische analyse 

foneem/grafeem

koppeling 

R 2 

REPRODUKTIE 

R 1: respons via de direkte 1oeg. 

R 2: respons via de indirekte 1oeg. 

h 

e 

r 

k 

0 

d 

e 

r 

i 

n 

g 

De laatste bijdrage in Frith"'s boek is van Frlth zelf. Volgens onder

zoek van Malmquist bestaat er een nauwe relatie tussen lezen en 

schrijven. Er zouden dus weinig mensen moeten zijn die goed lezen en 

slecht spellen en vice versa. Toch bestaan deze mensen. Het is een 

groep waarbij een diskrepantie aan wez:fg is tussen het lees- en spel

lingsniveau. Het meest frappante met deze groep is volgens Frith dat 

ze de woorden goed kunnen lezen en herkennen en tegelijk problemen 

hebben om de korrekte lettersekwentie op te roepen als ze dat woord 

moeten schrijven. 

In haar onderzoek met drie groepen ki.nderen maakt Frith een onder-
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scheid in fonetische en niet fonetische fouten. Fonetische fouten zijn 

fouten die op grond van de uitspraak van dat woord verwacht mogen wor

den b.v. /woli/-/wolluf/. Niet fonetische fouten zijn andere typen 

fouten b.v. /melk/-/meki/ (zie ook Camp en Dolcourt 1977). 

De drie groepen kinderen in haar onderzoek zijn: 

1. goede lezers, goede spellers; 

2. goede lezers, slechte spellers; 

3. slechte lezers, slechte spellers. 

Op grond van analyses van het lezen en schrijven van woorden en non

sens woorden komt Frith tot de volgende overweging: 

***de meeste fouten zijn fonetische mis-spel.1i.ngen, m.n. bij de tweede 

groep (bijna 70 % t.o.v. 45 % voor groep drie). 

Dit impliceert volgens Frith drie fasen in het spel]f.ngsproces: 

1. een korrekte analyse van auditieve stimuli (de aangeboden (nonsens) 

woorden) 

2. een korrekte konversie van foneem naar grafeem m.b.v.konversie en/of 

analogieregels; 

3. selektie van korrekte grafemen uit alle plausibele grafemen. 

Fouten kunnen volgens Frith dus voorkomen voor, tijdens en na de 

foneem-grafeem konversie. Analyses van de foutenprotokollen suggereren 

volgens Frlth dat bij de tweede groep de fouten in een laat stadium 

van het spellingsproces gemaakt worden. Het is volgens Frith de fase 

net na de grens van foneem-grafeem konversie-regels. Gekonfronteerd 

met fonetisch gelijk plausibele alternatieven kunnen ze geen beslis

sing nemen welk grafeem de juiste is voor een bepaalde letter/ woord. 

De derde groep kinderen maken de fouten juist in een eerder stadium. 

Een grote proportie spelfouten zijn inkonsf.stent en niet fonetisch ( 49 

% niet fonetisch, 6 % inkonsistent). Omdat de derde groep beschreven 

kan worden als een groep lees- en spellingz wakke kinderen, past deze 

overweging bij de recente suggestie dat "there are ph::>nemic problems 

in developmental dysl.exia" (p. 503). Tegelijk dient echter vermeld te 

worden dat de problemen bij de kinderen die onverwachtte spel]f.ngs

problemen vertonen (groep 2) in sterkere mate fonetisch van aard zijn 

dan bij leeszwakke kinderen. Hoe deze konklusie gerijmd moet worden 

met de eerder omschreven bevindingen van Nelson (1980) is niet geheel 

duidelijk. 
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Alvorens deze paragraaf af te sluiten is een opmerking op zijn plaats. 

In het voorafgaande is gesproken over fonemische analyse. Volgens Van 

Leent (1983) speelt bij de fonemische analyse de objektivatie een 

kruciale rol. Het kind moet in staat zijn zich te abstraheren van de 

betekenis van het woord en zich richten op de klankvorm. Dit aspekt 

hangt samen met de aard van ons schriftsysteem: de grafemen verwijzen 

naar klanksegmenten en vice versa. Objektlvatie is dus een voorwaarde 

voor auditieve analyse en auditieve analyse is een onderdeel van het 

spellingsproces (Verhoeven 1983). 

2.2 Toepassingen en praktische foutenanalyses. 

In het onderhavige onderzoek naar spellingsproblemen bij leesz wakke 

kinderen, leek het raadzaam een zo uitgebreid mogelijk klassifl.k.atie

schema samen te stellen voor de foutenanalyse. 

Uitgangspunten waren onder meer de artikelen van Spache (1940) (zie 

ook Nelson 1980), Avakian-Whitaker en Whitaker (1975) en voor het 

Nederlandse taalgebied Vli.egenthart en Rispens (1972) en het spel

lingspakket van de onderwijsbegeleidingsdienst Eindhoven (z.j.). 

Avaki.an-Whitaker en Whitaker onderscheiden fouten op drie niveau's: 

letter-, syllabe- en woordniveau. 

***Op letterniveau worden kategorieen geform ul.eerd van: 

1. methathesis:volgordefouten (/voor/ als /vroo/); 

2. weglatingen van letters (/disdag/); 

3. substituties:vervanging van letters (/paard/ als /paark/) 

4. toevoegingen van letters {/stationd/); 

5. omkeringen:links-rechts {/d/-/b/) en onder-boven (/b/-/p/); 

6. letter-klank spelling: het gebruik van een letter voor een hele 

lettergreep (/br/ voor /beer/); 

7. foneem-grafeem korrespondentie: elke letterfout die niet onder 1-6 

valt a. toelaatbaar (/horloge/ als /horlozje/); 

b. niet toelaatbaar {/gaan/ als /gh/). 

*** Opsyllabeniveau/ woordniveau: 

10. sekwentiefouten:(on)toelaatbare vervorming (/spring/ als 

/seperli.ng/); 

11. dialektfouten:fouten t.g.v. dialektische uitspraak(/ wollllf/, 

/skoenen/); 
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12. syntaktisch-semantische matching (/begin/ voor begon/,/groen/ als 

/gras/); 

13. jargonreakties: het opschrijven van een geheel ander woord 

(/stoel/ voor /hebben/). 

Avaldan-Whitaker en Whitaker we:fden niet ui.tover leesz wakke kinderen 

in het bijzonder. De bovengenoemde klassifikatie vormde een eerste 

aanzet om spel.lingsfouten van kinderen met kom mun:lkatiestoornissen 

onder te brengen. 

De onderwijsbegeleidingsdienst te Eindhoven heeft een spellingspakket 

samengesteld (z.j.) waarin zowel diagnose als remedie voor spellings

problemen worden aangereikt. Deze diagnose en remedie zijn niet speci

fiek gericht op lees- en spel.Jingz wakke kinderen, maar bieden wel een 

goed handvat om foutenindelingen mogelijk te maken. 

Zo wordt er een onderscheid gemaakt in: 

L 0rientatiefouten: fouten voortkomend uit een onvoldoende dan wel 

onvolledige visuele of auditieve orlentering op de letters of het 

woord. 

* Ten aanzien van de struktuur van de letters. 

A. Visueel: 

-om kerlngen links-rechts (/b/-/d/)(ook Spache 1940); 

-omkeringen onder-boven (/b/-/p/) (ook Spache 1940); 

-volgordeverwisselingen in tweeklanken (/ui/-/fu/); 

-verwisseling van op elkaar lijkende letters 

(/k/-/h/ ,/r/-/z/). 

B. Auditief: 

-verwisseling van korte en lange klinkers in gesloten 

lettergrepen (/a/-/aa/ ,/0/-/00/); 

-klankverwisseling bij klinkers en tweeklanken 

(/eu/-/u/-/uu/-/ui/ etc.); 

-klankverkl.euring bij /eer/, /oor/ en /eur/; 

-verwisseling van medeklinkers die auditief dicht bij ákaar 

liggen (/f/-/v/ ,/s/-/z/ ,/b/-/p/). 

c. Auditief/visueel: verwisseling van medeklinkers als 
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/v/-/ w/ ,/m/-/n/. 

D. Diversen: 

-verwarring bij /ng/ ,/nk/; 

-verwarring bij /aai/,/ ooi/,/ oei/; 

-verwarring bij /eeuw/,/ieuw/,/uw/; 

-problemen bij verkleiningsuitgangen als 

/ •• je/,/ •• tje/ ,/ •• etje/. 

* Ten aanzien van de struktuur van het woord. 

E. -verandering van de lettervolgorde (From kin 1980;Spache 1940); 

-weglatingen (Lecourt 1966; Spache 1940; Fromkin 1980); 

-lettertoevoegingen (Lecourt 1966; Spache 1940; From kin 1980); 

-anti- en retrocipatie (lecours 1966, Spache 1940; Fromkin 1980); 

-woord om kering (lecours 1966; Spache 1940). 

IL Regelfouten: voortkomend uit het niet of onjuist toepassen van 

s pellingsr eg els: 

-verlengingsregel (eind /d/ of /t/); 

-regels m.b.t. open lettergreep en medeklinkerverdubbeling. 

III.Fonetische fouten:door het niet paraat hebben van het woordbeeld 

worden woorden geheel of gedeeltelijk fonetische geschreven: 

-het geheel fonetisch schrijven van een woord (/tiepmasjiene/); 

-weglaten van de slot-/n/; 

-invoeren van een ekstra lettergreep (/durruf/); 

-problemen met de stom me /e/ (/wetun/)( zie ook Spache 1940). 

IV. Materiaalfouten:klanken die identiek zijn maar waarvoor een 

verschillende schrijfwijze wordt gevraagd: 

-verwisseling van /ei/-/if; 

-verwisseling van /ou( w)/-/au( w)/; 

-verwisseling van /ch/-/g/; 

-overige verwisselingen: /c/-/s/,/ch/-/sY ,/y/-/i,ie/ ,/c/-/k/. 

v. Niet te analyseren fouten of zoveel fouten in een woord dat een woord 

on herken baar wordt. 

Getracht zal worden met bovenstaande foutenindelingen de schriftelijke 

weergave van leeszwakke kinderen en:igzins in beeld te brengen, in re

latie tot de problematiek en eventuele remedierende werking van de 

sprekende leesplank. 
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Hoofdstuk 3:Spraak en leren lezen b:ij leeszwakke ld.nderen;een deel

onderzoek. 

3.1 Inleiding. 

Voor een korte omschrijving van de sprekende leesplank verwijs ik de 

lezer naar bijlage 8. Voor een meer uitvoerige beschrijving en tech

nische details wordt verwezen naar interne rapporten van het IPO. 

In de onderwijspraktijk leert de leerling lezen door meerdere malen 

met een reeks letters en/of woorden gekonfronteerd te worden terwijl. 

de leerkracht deze woorden uitspreekt. De gedachten dat niet alleen de 

leerkracht doch ook elektronische apparatuur deze letters of woorden 

kan genereren, was tot voor enkele jaren technisch nauwelijks voor

stelbaar. Door de snelle ontwikkelingen in elektronische technieken is 

er een verschuiving gekomen in deze toekomstverwachting, Het is te 

verwachten dat binnen een aantal jaren de spraaktechnologie tot be

langrijke toepassl..ngen zal leiden op het gebied van de informatie

uitwisseling tussen mensen en hun apparatuurlijke omgeving, 

De sprekende leesplank is een van deze toepassl..ngen in een experimen

teel stadium. 

3.2 Hypothesen. 

Lezen. 

1. a. Kinderen die woorden oefenen m.b.v. de sprekende leesplank 

(kondities 1 en 2), zullen meer vooruitgaan op de post- en retentie

test, dan kinderen die deze woorden oefenen met een niet sprekende 

leesplank (kondities 3 en 4 ), 

b. Kinderen die in de pretest schrijven de stim uluswoorden krijgen 

aangeboden (kondities 1 en 3), zullen sterker vooruitgaan dan kinderen 
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die tijdens de pretest schrijven de analogie woorden krijgen aangeboden 

(kondities 2 en 4). 

Met meer vooruitgang wordt hier bedoeld een hoger leestempo en minder 

woorden fout in de gelezen woorden. 

Schrijven. 

2. a. Kinderen in de spraakkonditie (kondities 1 en 2) (i.c. werken met 

de sprekende leesplank) zullen de geoefende woorden op de posttest 

beter schrijven dan kinderen die oefenen met een niet sprekende lees

plank (kondities 3 en 4). 

b. Kinderen die op de pretest de stlmul.uswoorden schrijven (kondities 

1 en 3) maken op de posttest schrijven minder fouten dan kinderen die 

tijdens de pretest analogiewoorden schrijven. 

Met beter schrijven wordt hier bedoeld minder fouten maken. 

3.3 Design. 

Zoals in de paragraaf hypothesen omschreven, wordt er een interaktief 

effekt verondersteld tussen lezen en schrijven. Uit het design is deze 

verwachting duidelijker af te leiden. 

Elke proefpersoon wordt negen maal gevraagd zijn/haar medewerking te 

verlenen: 

1. Reeds een maand voor het eigenlijke onderzoek werden de proefpersonen 

gevraagd kennis te maken met de proefleider. Naast deze kennismaking 

was het doel tevens een indikatle te krijgen van het technisch lees

niveau van de proefpersoon door afname van de één minuuttest van Brus 

en Voeten. 

2. Pretest lezen. 

De proefpersonen worden gevraagd een lijst met 62 stlm ulus- en 20 

genera.lisatlewoorden zo goed mogelijk en tevens zo snel mogelijk te 

lezen. 

3. Pretest schrijven. 
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Een dag na de pretest lezen vond de pretest schrijven plaats. De helft 

van de proefpersonen kregen de stim uluswoorden te schrijven, de 

overige proefpersonen analogie woorden. 

4. Eerste leersessie. 

Een dag na de pretest schrijven werd gestart met de eerste leersessie. 

De proefpersonen werden random verdeeld over twee groepen: de spraak 

en de niet spraak konditie. Beide groepen werden gevraagd gedurende 

tien minuten de stim uluswoorden de oefenen (lezen). 

5. Tweede leersessi.e. 

Vijf dagen na de eerste leersessie werd de tweede leersessie uit

gevoerd. 

6. Derde leersessie. 

De laatste leersessie vond twee dagen na de tweede leersessie plaats. 

7. De posttest lezen werd gemaakt vijf dagen na de laatste leersessie 

en was identiek aan de pretest lezen. 

8. De post test se hrijven, waar bij alle ki.nderen de stlm ulus woorden 

te schrijven kregen, vond een dag na de posttest lezen plaats. 

9. Het laatste onderdeel, de retentietest lezen, werd 14 dagen 

na de posttest lezen afgenomen. 

Het totale onderzoek nam daarom voor beide groepen kinderen (12 en 11 

ppn) twee maal een maand in beslag. 

In schema ziet het design er als volgt uit: 
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Voortoets:Brus en Voeten 1 minuut test. 

Pretest lezen:62 stlm uluswoorden en 20 generalisatie woorden. 

schrijven pre- en posttoets pretoets analogiewoorden 

leersessies stim uluswoorden posttoets stim uluswoorden 

met spraak 

zonder spraak 

N=6 1 N=6 

ppn: 1,4,6, 13, 16, 17 ppn :2,3,5, 14, 15, 18 

N•6 3 N•5 

ppn :7 ,10, 12, 19,22, ppn:8,9, 11,20,21 

23 

2 

4 

Aldus ontstaan er 4 kondities waarbij de kondities 1 en 2 de spraak

konditles vormen en 3 en 4 de niet spraakkondities. 

Met spraakkondities wordt hier bedoeld: de kinderen oefenen tijdens de 

leersessies met een funktionerende leesplank. Ze zl.jn in staat elk 

woord naar believen te laten horen. 

Bij de niet spraakkondities zl.jn de spatiele arrangementen :identiek 

doch de leesplank is uitgeschakeld. 

Het onderscheid in pretoets schrijven analogie- versus stim ul.uswoorden 

is gemaakt omdat er mogelijk een interaktlef effel-t is tussen lezen en 

schrijven. Met andere woorden het schrijven van de stim uluswoorden kan 

mogelijk van invloed zij:1 op de leesprestatles, al dan niet gemedieerd 

door de faktor spraak-niet spraak. 

3.4 Methode. 
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3.4.1 Proefpersonen. 

Drie en twintig proefpersonen, vier meisjes - gemiddelde leeftijd 12;0 

jaar -en 19 j:>ngens - gemiddelde leeftijd 11, 1 jaar, participeerden 

aan het onderzoek. De totaal gemildelde leeftijd bedroeg 11,3 jaar met 

een range van 9,5 tot 12,9 jaar. 

Alle proefpersonen waren afkomstig van een school voor ld.ndeen met 

leer- en opvoedingsmoeilijkheden (!.o.m.) te Helmond. 

De begaafdheidsgegevens,verkregen ui.t de dossi.ers, laten zl.en dat de 

kinderen gemiddeldeverstandelijke vermogens hebben: 

verbaal 

performaal 

totaal 

gemiddelde range 

95 79-122 

106 85-126 

100 89-123 

Sociaal ekonomisch gezien zl.jn geen gegevens bekend. 

Selektie van deze proefpersonen vond plaats door gesi:rekken met leer

krachten en analyse van onderzoeksgegevens. 

3.4.2 Mate ria al. 

Voortoets: Brus en Voeten één•minuut test. 

Pretest/ posttest en retentietest le zen:lij.st met 62 stim uluswoorden en 

20 generalisatiewoorden (zie bijlagen la,lb,lc) en skoreformulieren 

( zie bijl.age 3 ). 

Pretest schrijven: de stimulus- en analogiewoorden en skoreformulieren 

(zie bijlagen lc, 2 en 4). 

Leersessi.es:Apple Il microcomputer met spraakchip, disk-drives, lees

plank, luidspreker en cassetterecorder. 

Posttest se hrijven:lijst met stim uluswoorden en skoreform ulieren. 

De stlm ulus- en generalisatie woorden zijn afkomstig ui.t lli.t den Boo

gaart. 
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Van de stimuluswoorden is de helft (31) hoogfrekwent - hebben een fre

kwentie groter of gelijk aan 100/10.000; de overige 31 woorden zijn 

laagfrekwent - lager of gelijk aan 6/10.000. Alle stimuluswoorden be

staan uit zeven of meer letters. De generalisatiewoorden zijn woorden 

die in zoveel mogelijk as pekten identiek zi..:)1 aan de stim uluswoorden. 

Deze woorden konden niet met het huidige concatenatiesysteem ten ge

hore worden gebracht en werden dus enkel in de toetsen gebruikt. 

De analogiewoorden zi.jn woorden die in zoveel mogelijk aspekten gelijk 

zi.jn aan de stim uluswoorden wat betreft mogelijk te maken schrijf

fouten. 

3.4.3 Beschrijving van de kondities. 

Konditie 1: na de pretest lezen krijgen de kinderen in de pretest 

schrijven de stim ul.uswoorden in dikteevorm aangeboden. In de daar

opvolgende leersessies mogen de ppn de stim uluswoorden oefenen met een 

funktionerende leesplank (spraakkonditie). In de posttest i:c hrijven 

worden opnieuw de stim uluswoorden woorden aangeboden. De post- en re

tentietoets lezen zi.jn gelijk aan de pretoets in alle kondities. 

Konditie 2: na de pretest lezen krijgen de kindeen analogie woorden 

aangeboden in de pretest schrijven. In de leersessl.es mogen de kin

deren, net als in konditie 1, de woorden oefenen met een funktione~•k 

leesplank (spraakkonditie). De post- en retentietoets lezen en de 

posttoets schrijven zi.jn gelijk aan konditie 1. 

Konditie 3:de pretest lezen wordt gevolgd door de pretest se hrijven 

waarin de proefpersonen de stimuluswoorden moeten schrijven. In de 

leersessl.es moeten de leerlingen de woorden oefenen met een niet 

funktionerende sprekende leesplank (niet spraak). De post- en re

tentietoets lezen en de posttoets schrijven zi.jn als in konditie 1. 

Konditle 4: na de pretest lezen moeten deze proefpersonen in de pre

toets schrijven analogiewoorden schrijven. In de daaropvolgende leer

sessies worden de stimuluswoorden geoefend met een niet funktionerende 
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leesplank (niet spraak). Post- en retend.etoets lezen en posttest 

schrijven zijn wederom als in konditie 1. 

Gezien de werkzaamhedenvande proefleider werd bovenstaande procedure 

twee maal dootlopen:i.n januari en maart 1983. Alle toetsen en leer

sessies werden afgenomen op woensdag, donderdag of vrijdag. 

3.5 Procedure 

Voor de e:fgenlijke dataverzameling werd de school bezocht ter kennis

making met de leerkrachten, selekd.e van de proefpersonen en uitdelen 

van de toestemmingsformulieren voor de ouders. 

3.5.1 Proefpersonenselekd.e. 

Middels gesprekken met de leerkrachten en de hieronder omschreven 

voortoets werden de proefpersonen geselekteerd. In november 1982 wer

den de leerkrachten reeds verzocht een lijstje met enkele namen van 

leerlingen op te stellen waarvan zij dachten dat ze voldeden aan de 

kriteria van leeszwakte: 

-normaal.begaafd; 

-minimaal een leesachterstand van twee jaren; 

-geen cerebrale stoornissen, visuele of auditieve tekorten en 

-geen emotionele stoornissen. 

In een gesprek met de leerkrachten werden de potend.el.e proefpersonen 

op bovenstaande punten nogmaals doorgenomen. Van de oorspronkeleijke 

32 kandidaten bleven na gesprekken nog 25 proefpersonen over. Vier en 

twintig proefpersonen werden gepland mee te werken aan het onderzoek. 

Een proefpersoon kon wegens veelvuldige ziekte enkel aan de voortoets 

deel.nemen. 

3.5.2 Voortoets: Brus en Voeten één.minuut test. 

In deze gestandaardiseerde test voor de tweede tot en met de zesde 

klas (7-12 jaar) wordt de kinderen individueel. gevraagd zo goed, doch 

ook zo snel mogelijk een lijst woorden te lezen in een minuut. De 
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woorden zijn opklimmend in moeilijkheidsgraad. Zo wel de skore - het 

aantal gelezen woorden min het aantal fout gelezen woorden - als de 

fouten werden genoteerd. 

3.5.3 Pretest lezen. 

Na een korte kennismaking werden de kinderen - individueel - gevraagd 

een li};t met 62 stimulus- en 20 generalisatiewoorden zo goed, maar 

ook zo snel mogelijk te lezen. 

Zo wel tijdens de leestoetsen (pre-, post- en retentletoets lezen) als 

achteraf, werden de prestaties geskoord op: 

-tijdmeting stimulus- en generalisatiewoorden; 

-echte fouten (X): er wordt iets gelezen dat er niet staat; 

-klemtoonfouten (K):er wordt een verkeerde klem toon gelegd; 

-aarzelingen: een kind leest een woord spellend of blijft bij een 

woorddeel langer stilstaan; 

-herstellingen:een kind leest een (deel van een) woord verkeerd 

doch herstelt dit. 

3.5.4 Pretest schrijven. 

Voor de kondities 1 en 3: deze kinderen werden kollektief verzocht de 

gedikteerde woorden op te schrijven. De woordenli};t was identiek aan 

de lijst stim uluswoorden. 

Voor de konclities 2 en 4:deze kinderen werden, in een ander lokaal, 

eveneens kollektief verzocht de gedikteerde analogiewoorden op te 

schrijven. 

3.5.5 Leersessies 1,2 en 3. 

In elke leersessie kreeg de proefpersoon tien minuten tijd de stim u

luswoorden te oefenen, zowel in de spraakkondities (1 en 2) als in de 

niet spraakkondities (3 en 4). In elke leersessie stonden de woorden 

opnieuw gerandomiseerd op de leesplank, zodat associatie met de plaats 
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van het woord onmogelijk was. De volgende instrukties werden gegeven: 

"de vorige keer hebben we een lijst met woorden gelezen. Deze keer 

kunnen we de woorden oefenen. Hier is de leesplank met een aantal 

woorden erop en hier is een pen waarmee je de woorden kunt bij

wijzen. 

Spraak: als je een woord moeilijk vindt of je wilt het woord 

eerst een keer horen , dan kun je met deze pen dat plaatje 

aanraken ••••••• (demonstreer) en dan hoor je het woord. 

Niet spraak:als je wilt kun je de woorden met de pen bi.jwijzen. 

Er gebeurt niets. 

Je krijgt een bepaal.de tijd om te oefenen; ga maar door met oefenen 

tot ik zeg stop". 

De iroefle:fder geeft de proefpersoon de pen in zl.jn/haar hand. Als 

de proefpersoon binnen de tijd alle woorden een maal geoefend heeft 

en een afwachtende houding aanneemt, mag de proefl.e:fder (slechts 

enkele malen) stimulerende opmerkingen maken zoals "ga maar door 

met oefenen tot ik zeg stop". 

Tijdens de leersessi.es probeert de proefle:fder zich wat op de achter

grond te houden en observeert de gedragingen van de proefpersoon. 

Na tien minuten beeindigt de proefl.e:fder de leersessi.e. 

3.5.6 Post- en retentietest lezen. 

Deze zijn geheel :identiek aan de pretest lezen. 

3.5.7 Posttoets schrijven. 

Alle proefpersonen worden kollektief gevraagd de gedikteerde stimulus

woorden op te se hrijven. 

Alle toetsen lezen en de leersessi.es werden op audiocassette vastge

legd. 

De schrijftoetsen werden geskoord zoals omschreven in hoofdstuk twee. 
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3.6 Resultaten. 

3.6.1 Lezen. 

De belangrijkste gegevens werden geanalyseerd in ruwe vorm en in ge

transformeerde vorm. De transformatie bestond ui.t een om zetting van 

absolute aantallen - leestijd in seconden en aantallen fouten - in 

meer gebruikelijke vorm namelijk de leestijd ui.tgedrukt in woorden per 

minuut en de fouten in aantallen per 100 woorden. 

Voor de analyses werd gebruik gemaakt van het BMDP pakket (BMDP sta

tistica! software 1981), m.n. van het program ma P2V:" analysis of 

variance and covariance with repeated measures". Dit laatste - re

peated measures - werd gekozen vanwege het design. Er zl.jn in dit 

onderzoek telkens drie meetpunten waarbij de post- en retentietest 

samen als afhankelijke variabele fungeren met twee meettijdpunten nJ.. 

tijdstip 1: de posttest en tijdstip 2: de retentietest. Als covariaat 

werd in bijna alle gevallen de pretest genomen. 

Voortoets:Brus en Voeten é'en•minuuttest. 

De 23 klnderen die deelnamen aan het onderzoek behaalden een gemiddel

de skore van 24 woorden per minuut. De range liep van 10 tot 60 met de 

nadruk op de benedengrens. Voor een volledig overzicht verwijs ik naar 

bijl.age 5. 

Per konditie is een overzicht gegeven in tabel 1. 

voeg hier tabel 1 in 

De verschillen in gemiddelde skores tussen de kondities zijl volgens 

een aangepaste t-test voor kleine aantallen (Hays 1973, p.409) niet 

signifikant. 

Leestoetsen stimuluswoorden en generalisatie woorden 
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Per leestoets zijn de variabelen leestijd, echte fouten(X), klemtoon

fouten (K), aarzelingen (A) en herstellingen gemeten. 

De ruwe gegevens hiervan voor zowel pre-, post als retent:l.etest worden 

weergegeven in bijlagen 6 en 7. 

In tabel.len 2 tot en met 5 wordt een overzicht van de skores gegeven 

per kondit:l.e. 

a. De leestijd/leessnelheid. 

Aan de hand van bijlagen 6 en 7 zijn in de tabellen 2 en 3 en in 

figuren la en lb de resultaten van de pre-, post- en retent:l.etest

skores voor de leessnelheid weergegeven, zowel absoluut als uit.gedrukt 

in woorden per minuut. 

voeg hier tabellen 2 t/m 5 en figuren la en lb in 

In figuur la zijn de gegevens van de stim ulswoorden weergegeven. lH.er 

is duidelijk te zien dat de kleine versch.il.len op de pretest, iets 

groter worden op de posttest en geheel divergeren op de retent:l.etest. 

Op de generalisat:l.etest (figuur lb) daarentegen blijven spraak en niet 

spraakkondit:1.e nagenoeg parallel lopen en stijgen gezamelijk weinig. 

Op de gegevens van beide figuren (tabellen 3 en 5) zijn covariantie

analyses uitgevoerd. De gegevens van deze analyses staan samengevat in 

tabel 6. 

voeg hier tabel 6 in 

Zoals te zien zijl analyses voor zowel 23 als 21 ki.nderen uitgevoerd. 

De gegevens uit bijlagen 6 en 7 laten zl.en dat proefpersonen 1 en 8 

zeer extreme skores behaalden. Na de originele analyses op alle proef

personen zl.jn daarom nieuwe analyses uitgevoerd met weglating van deze 

twee proefpersonen. Het aantal proefpersonen in de kondit:l.es 1 t/ m 4 

kwam daardoor op respektievelijk 5,6,6 en 4. 
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In tabel 6 zijn geen signifikante verschfilen tussen de kondities waar 

te nemen voor zowel stimulus- als generalisatiewoorden (respektieve

lijk F=.3 5; df 1,2 0; p=.56 en F=.88; df 1,2 0; p=.35) 

In de tabel is onder "Bron", tevens een aspekt "tijd" meegenomen. 

"Tijd" geeft aan in hoeverre de verschfilen tussen gemiddelden van 

post- naar retentietest, over de kondities, signifikant zl.jn. 

Jennrich, Sampson en Frane (1981) noemen dit de within factor, de 

trial factor, de split plot factor of de repeated measures factor. 

Bij de generalisatie woorden blijken hier signifikante verschfilen te 

zijn (F-=S.92; df 1,21; p=.02). 

Tevens wordt een weergave gedaan van de interaktie tussen tijd en kon

ditie. Voor de leessnelheid is de interaktie bij de stim uluswoorden 

signifik.ant (F=4.29; df 1,20; p=.05). 

Zoals reeds eerder vermeld zijn deze analyses ook ultgevoerd voor 

N=2 l. De resultaten van deze analyses tonen bijna dezelfde waarden en 

geven eenzelfde richting aan. 

Gekonkludeerd kan worden dat: 

***voor zowel post- als retentietest geen signifikante 

verschfilen zijn m.b.t. spraak versus niet spraak voor zo wel N=23 als 

N=21. 

***Bij de generalisatie woorden een s:lgnifikante tijdsfaktor 

gekonstateerd kan worden ten gunste van de spraakkonditie. 

***Bij de stim uluswoorden een interaktie tussen tijd en konditie 

aan wez:ig is waarbij de spraakkonditie signifikant hogere resultaten 

bewerkstelligt op de retentietest dan op de post test in vergelijking 

met de niet spraakkonditie. 

b. Aantal echte (X) fouten. 

De gegevens van het aantal echte fouten per 100 woorden worden even

eens weergegeven in de tabellen 2 t/m 5 en in figuur 2 
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voeg hier tabellen 2 t/m 5 en figuur 2 in 

Zoals te zien in figuur 2 neemt het aantal echte fouten van pre- naar 

post- en retentletest bij de stimuluswoorden sterk af (van gemiddeld 

32/100 naar 17/100 naar 15/100). Bij de generalisatiewoorden is deze 

foutenvermindering aanzienlijk minder. 

In tabel 7 zijn de analyseresultaten van de echte fouten weergegeven. 

voeg hier tabel 7 in 

De versch:il.len tussen de konditles spraak versus niet spraak zijn bij 

N=23 niet signiflkant. Bij N=21 daarentegen wordt signifikantle be

naderd bij zowel stimulus- als generalisatlewoorden (F=3.81; df 1,18; 

p=.06 en F=3.50; df 1, 18; p=.07). Voor de stim uluswoorden geldt verder 

dat het verschil tussen gemiddelden van post- en retentietest bij N=21 

eveneens signifikant is (F= 4.61; df 1, 19; p=.04 ). De interaktles zijn 

niet signi.fika n t. 

Omdat leessnelhe:id en ,het aantal echte fouten als de belangrijkste 

indika toren worden gezien voor de technische leesvaardighe:id, is voor 

deze variabelen tevens bekeken of het al dan niet schrijven van de 

stimuluswoorden mogelijk van invloed is op de leesprestatles. Daartoe 

zijn de kondities 1 en 3 en 2 en 4 bij elkaar gevoegd. 

De resultaten van deze analyses zijn weergegeven in de tabellen 8 en 9 

en in de figuren 6 en 7. 

voeg hier tabellen 8 en 9 en figuren 6 en 7 in 

Wat de leessnelhe:id betreft kan zo wel in figuur 6 als in tabel 8 wor-
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den gezien dat de richting en waarden nagenoeg identiek zip aan die 

van figuur 1 en tabel 6. 

We dienen er dan ook rekening mee te houden dat het gemaakte onder

scheid een "compound variable" is, maar waarin de schrijfinvloed toch 

aanwezig is. Dit wordt duidelijk als we de gegevens van tabellen 3 en 

5 visualiseren. Het blijkt dan dat de groep die in de pretest stimu

luswoorden geschreven heeft meer woorden per minuut leest dan de groep 

die analogiewoorden heeft geschreven, bij zowel de siraak als de niet 

spraakkondities. Ten gevolge van de grote variantie zl.jn de verschil

len tussen de kondities op de stimuluswoorden niet signifikant. Voor 

N=23 en N=21 gelden respektievelijk Fz.78; df 3,18 en F:s.53; df 3,18. 

Voor de generalisatie woorden daarentegen zijn de verschillen wel 

signifikant (F=3.76; df 3,18; p=.03 en F=-3.21; df 3,18; p=.05). 

Bij de echte fouten zijn de gegevens voor N=-23 nagenoeg identiek aan 

die van tabel 7. Voor N=21 zij enkele afwijkende gegevens. Waren er 

eerst wel konditieverschillen, die verschillen zip nu niet meer 

signifika nt bij zo wel de stimulus- als de generalisatie woorden 

(F=2.15; df 1,18 en F•l.49; df 1,18). 

Bekijken we de analyses voor vier kondities dan blijkt bij de stim u

lus woorden dat de groep die stimuluswoorden schrijft in de pretest 

(kondities 1 en 3) betere resultaten haalt ( minder fouten maakt) in de 

niet spraakkonditie (3) dan in de spraakkonditie (1). Deze verschillen 

zijn echter niet signifikant (N=23: F•l.74; df 3,18 en N=21: F=2.7; df 

3,18; p=.08). 

c. Overige fouten. 

De klemtoonfouten, aarzelingen en herstellingen zijn samengevoegd om

wille van twee redenen. 

Ten eerste omdat skoring van deze kategorieen in de praktijk problemen 

opleverde. Het was niet altljd duidelijk of een woord aarzelend werd 

uitgesproken of niet en of er een klem toon verkeerd gelegd werd of 

niet. 

Ten tweede omdat het aantal "fouten", zeker de klemtoonfouten en her

stellingen, erg laag is. Voor de klemtoonfouten en herstellingen is 
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het aantal zelfs zo laag dat er nauwelijks enige statistisch verant

woorde ui.tspraak over gedaan kan worden. Voor zover dit wel gedaan 

wordt zijn ze ui.tgevoerd op de originele data (N=23; tabellen 2 en 4) 

en niet op de getransformeerde skores. 

In de tabellen 2 t/ m 5 en in de figuren 3, 4 en 5 is een overzicht 

gegeven van de resultaten op deze variabelen. 

voeg hier tabellen 2 t/m 5 en de figuren 3, 4 en 5 in 

Bij de klemtoonfouten (figuur 3) zlen we, zowel bij de stimulus- als 

de generalisatlewoorden dat de spraakkonditle bij een hogere pretest

waarde tot beneden de niet spraakkonditle zakt (i.c. minder fouten 

maakt) op de post- en retentie test. De kom plete range van zo wel spraak 

als niet spraak bedraagt echter nog geen drie fouten per 100 en neigt 

naar een bodemeffekt (1 %). Analyse over de vier konditles afzonder

lijk toont dat de tijdsfaktor en de interaktle bij de stimulus woorden 

signifikant zljn (respektievelijk F=l0.54; df 1,19; p=.004 en F=-3.19; 

df 3,19; p=.03). 

Bij de generallsatlewoorden zljn geen verschillen. 

Het maken van aarzelingen vermindert bij de stimuluswoorde voor zowel 

de spraak als de niet spraakkondittle. Door de grote verschillen op de 

pretest en het gebruik van een covariantleanalyse zijn de verschillen 

niet signifikant (F=.50; df 3,18). Bij de generallsatlewoorden blijft 

het maken van aarzelingen nagenoeg konstant en zijn er nauwelijks ver

schillen tussen spraak en niet spraak (F•l.40; df 3,18). 

Het totale aantal aarzelingen ligt beduidend hoger dan het aantal 

klemtoonfouten. Bij de stlm ulswoorden lijken er bodemeffekten te ont

staan doordat zowel op post- als retentletest nog slechts drie tot 

vier aarzelingen per 100 gemaakt worden. 

Ditzelfde zlen we ook bij het maken van herstel..li.ngen. Bij de stimu

lusoorden wordt een nagenoeg konstant aantal herstel..li.ngen gemaakt 

voor zowel spraak als niet spraak. De gemiddelden schommelen rond de 
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twee herstellingen per 100 en zijn voor spraak en niet spraak niet 

signifikant verschillend (F=l.0; df 3,18). 

Bij de generalisatie woorden is er een ligt stijgende lijl te zien. Het 

gemiddelde se hom melt hier rond de vier herstellingen per 100. Spraak 

en niet spraak verschillend niet signifikant (F=l.88; df 3,18). 

Samengevat kan over het leesonderdeel van dit onderzoek het volgende 

worden gesteld: 

***Kinderen kunnen woorden sneller lezen indien ze de woorden 

geoefend hebben (leersessies). Deze stijging geldt sterker voor de 

kinderen in de spraakkonditie dan in de niet spraakkonditle. Het ver

schil is niet signifikant; de interakties echter wel. Met andere woor

den de stijging van post- naar retentietest verschilt wezenlijk tussen 

spraak- en niet spraakkondities, ten gunste van de siraakkonditie. De 

invloed van het schrijven is echter ook ten dele verantwoordelijk voor 

dit verschil. 

***het maken van echte fouten (X) levert voor alle proefpersonen 

geen signifikante verschillen op tussen spraak en niet spraak. Voor 

N=21 wordt signifikantie benaderd ten gunste van de spraakkonditie. 

Tevens is het verschil tussen post- en retentietest signifikant ( over 

de kom binatle spraak en niet spraak). 

Ook hier is het schrijven van de woorden ten dele van invloed op de 

behaalde resultaten. 

***van de overige fouten blijken alleen de klemtoonfouten 

verschillen tussen spraak en niet spraak op te leveren door een 

interaktie met de tijdsfaktor. De aarzelingen en herstellingen leveren 

geen verse billen op. 

Opvallend is het hoge aantal aarzelingen op de pretest (10-15 per 

100), wat daalt naar een bodem van 5 per 100. 

3.6.2 Schrijven. 

Het onderdeel schrijven vormde slechts een klein deel van het onder

zoek. Er zal daarom slechts kort op worden ingegaan. 
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De gegevens van de schrijftesten ( pre- en post) werden geanalyseerd 

m.b.v. het BMDP pakket PlV:"one way analysis of variance and 

covar:iance". 

Als afhankelijke variabele werd de posttest gekozen. De pretest fun

geerde als covariaat. In alle testen werden 62 woorden geschreven. Aan 

de in hoofdstuk twee geuit/e kritiek van Nelson (1980) is ten dele 

ge hoor gegeven door de 31 foutenkategorieen ( zi.e bijlage 4) bij de 

analyse samen te vatten in de 9 hoofdgroepen t.w. 

-visuele fouten (vis.ft.) -regel.fouten ( reg .ft.) 

-auditieve fouten (aud.ft) -fonetische fouten (fon.ft.) 

-visueel/auditieve fouten(v/a ft.) -materiaalfouten (mat.ft.) 

-diverse fouten ( div.ft) -restfouten ( res.ft) 

-fouten t.a.v. de struktuur van 

het woord ( wrd .ft.) 

Per kategorie werd bekeken of er verschillen tussen de vier kondities 

waren. Tevens werden alle fouten bij elkaar opgeteld en het totale 

aantal fouten geanalyseerd. 

De gegevens van deze analyse staan samengevat in bijlage 9, tabel 10 

en de figuren 8 en 9. In de kondities 1 en 3 werden stim ul.us woorden en 

in de kondities 2 en 4 analogiewoorden in de pretest geschreven. Ter 

verduidelijking zijn daarom de vier kondities telkens afzonderlijk 

weergegeven. 

voeg hier tabel 10 en de figuren 8 en 9 in 

In figuur 8 staan de verrichtingen van de proefpersonen, verdeeld over 

de vier kondities weergegeven, uitgesplitst naar 9 foutenka tegorieen. 

In figuur 9 wordt weergave gedaan van alle fouten samen. 

Gezi.en de arbitraire beslissing welke fout prevaleert boven welke an

dere fout en om niet teveel informatie verloren te laten gaan, is de 

beslissing genomen om meerdere fouten per woord te kunnen skoren. 

Het gemiddelde aantal fouten wat in de 62 woorden gemaakt wordt, ligt 
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voor de kondities 1, 2 en 3 in de pretest op bijna 70 en in de post

test op bijna 60 fouten. In konditie 4 is dit respektievelijk 87 en 70 

fouten. 

Figuur 9 toont dat alle kond.ities vooruitgaan; d.w.z. in alle kondi

ties maken de proefpersonen minder fouten in de posttest dan in de 

pretest. Opvallend is wel het grotere aantal fouten van kond.itie 4 

t.o.v. de andere kondities. Het verschil in totale aantal fouten tus

sen de kond.ities is niet signifikant (F=l.O; df 3,18). 

De verschillende foutenkategorieen afzonderlijk. 

Het meeste aantal fouten werd gemaakt in de klasse woordstruktuur

fouten (31 %). Onder deze kategorie vallen fouten als weglaten, toe

voegen of vervangen van letters; lettervolgordeverwisseling en anti.

en retrocipatie. In de figuur zien we dat kondities 1, 2 en 4 een 

lichte stijging van het aantal fouten maken. Konditle 3 vertoont een 

lichte daling. De kinderen die de stim uluswoorden in de pre test hebben 

geschreven (1 en 3) maken meer fouten in de pre- en posttest dan de 

kinderen die analogie woorden in de pre test hebben geschreven. Het ver

schil in kond.ities is niet signifikant (F=.38; df 3,18). 

De volgende groepen fouten zijn auditieve en regelfouten (beiden bi.:jla 

18 % van het totaal). Auditieve fouten zijn fouten als verwisseling 

van /aa/-/a/, /f/-/v/ en /eu/-/u/. Regelfouten zijn fouten tegen spel

lingsregels als /-d/ ,/-tl aan het einde van een woord, open letter

greepregel en regels voor medekli.nkerverdubbeling. 

De groep se hrijven van stim uluswoorden in de pre test (kond.ities 1 en 

3) maakt - bij zowel auditieve als regelfouten - minder fouten in pre

en posttest dan de analogiewoorden-schrijfgroep. De versch:11.1.en tussen 

de kondities zijn voor beide kategorleen niet s:ignifikant (F=.16; df 

3,18 en F=.43; df 3,18). 

Materiaalfouten ( 12 % van het totaal) zijn fouten tegen regels als 

'klanken zijn identiek maar er zijn verschillende schrijfwijzen bij

voorbeeld /ej/-/iY, /ch/-/g/ en /1/-/ie/. 

Ook hier zien we een daling in fouten voor alle groepen. Het verschil 
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tussen stim uluswoorden en analogie woorden schrijven is slechts zwak 

aanwezig. Enkel konditie 4 blijft op pre- en posttest meer fouten ma

ken dan de overige kondities. Het verschil tussen de kondities is ook 

hier niet signifikant (F=.91; df 3,18). 

De overige fouten maken 6 % of minder van het totale aantal fouten 

uit. Bij de visuele fouten ( 6 %) is geen enkele leerervaring te zl.en. 

Verschil tussen spraak en niet spraak is summier aan wez:fg ten gunste 

van de spraakkonditie. De niet spraakkondities lijken een lichte stij

ging in het maken van visuele fouten te tonen. Het verschil tussen de 

kond.id.es is niet signllikant ( F=.46; df 3,18). 

De enige variabele waar signifikante konditieverschillen zi..)1, is de 

variabele visueel/auditieve fouten (2.5 % van het totaal)(F•9.26; df 

3,18; p=.0006). Bekijken we echter het daarbij behorende plaatje, dan 

kunnen we nauwelijks enige betekenis ui.t deze gegevens trekken. Van 0 

tot 4 fouten worden alle kondities weergegeven. Er is een licht voor

deel te zl.en voor de groep die de stim uluswoorden in de pre test heeft 

geschreven. 

Bij de groep diverse fouten (3 % van het totaal)(bijvoorbeeld iroble

men met /ng/-/nk/) lijkt een bodemeffekt bereikt te worden. Alle kon

dities benaderen in de posttest het kriteri.um van 1 a 2 fouten per 

100. De konditieverschfilen zl.jn niet signifikant. 

Het grote percentage fonetische fouten wat Frith ( 1980) registreert 

(45 %), kan hier niet gerepliceerd worden (5 %). Verschillen tussen 

kond.id.es zl.jn zowel visueel (figuur 8) als statisd.sch niet aanwezig 

(F=.49; df 3,18). 

De restgroep (5 %) (niet te analyseren fouten)laat eveneens weinig 

struktuur zien. De verschillen zijn, zoals verwacht mag worden, niet 

signifikant (F=l.0; df 3,18). 

Geresumeerd kan gesteld worden dat: 

***alle groepen een positieve leerervaring van het lezen 

op het schrijven van de woorden hebben. 

***er geen signifikant verschil is tussen spraak en niet 

spraakkondities voor alle typen fouten samen als voor elke afzonder

lijke foutenkategorie m.u.v. visueel/auditieve fouten. Bij deze 
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laatste kategorie is dit resultaat moeilijk te verklaren en te inter

preteren. 

***er een lichte tendens bestaat dat de kondid.es die de 

stimuluswoorden in de pretest reeds geschreven hebben (1 en 3) betere 

resul.t:aten (i.c. minder fouten maken) behalen dan de kondid.es die 

analogie woorden in de pre test schrijven. Dit geldt voor het totale 

aantal fouten, voor auditieve- en regel.fouten. 

3.7 Diskussie. 

3.7.1 Methodolog:sche aspekten. 

In dit onderzoek werden de proefpersonen geselekteerd aan de hand van 

gesprekken met leerkrachten en de resul.t:aten op de één-minuuttest van 

Brus en Voeten. Tevens werden gegevens van het begaafdhe:idsonderzoek 

inogenschou wgenomen. 

De gegevens van de Brus test tonen geen signifikante verschillen tus

sen de kondid.es. Ook de verbale en totale begaafdheid laten geen ver

schillen tussen kondid.es zien. Toch blijkt in veel gevallen dat kon

ditie 4 minder goede resultaten behaalt dan de overige kondities, zo

wel bij de post- en retend.etest lezen als bij de posttest schrijven. 

De resul.t:aten op de pretest schrijven tonen zelfs dat deze groep op de 

pretest in bijna alle gevallen de meeste fouten maakt. Door de kleine 

steekproef is het mogelijk dat, ondanks een aselekte toe wijzing aan de 

kondities, de groepen onderling verschillen ten nadele van konditie 4 

en dus ten nadele van de spraakkkondid.es. 

Een tweede aspekt heeft met de te lezen woorden te maken. 

In dit onderzoek werd ervan uitgegaan dat de gebruikte woorden (sti

m ul.us- en generalisatie woorden) bij de proefpersonen bekend waren. 

Geen enkele maal is de proefpersonen gevraagd de betekenis van de 

woorden te geven. 

Gedurende het onderzoek is gebleken dat enkele woorden (b.v. systeem, 

schichtig) voor een beperkte groep kinderen weinig inhoud hadden. Men 

las/schreef ze maar wist nauwelijks wat de inhoud was. Volgens Smith 

(1975) heeft de inhoud van het woord een sterke invloed op het ver-
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wachtingspatroon van de proefpersonen en daarmee op de leesvaardig

heid. Na dit onderzoek moet gesteld worden dat met dit aspekt in on

voldoende mate rekening is gehouden. 

Tevens moet vermeld worden dat de eerde beschreven vergelijking van 

leesz wakke kinderen met kinderen die eenzelfde lees/spellingsleeftijd 

hebben niet ten ui.tvoer is gebracht vanwege een chronisch tijdgebrek. 

Er ligt hier nog een taak voor anderen open. 

3. 7.2 Resultaten as pekten. 

***Lezen. 

In het onderzoek komt naar voren dat het oefenen van woorden in een 

aantal leersessies een gunstig effekt heeft op de leessnelhe:id en de 

voorkoming van fouten. 

In hypothese 1 wordt een positief effekt voor zo wel de leessnelhe:id 

als de voorkoming van leesfouten verwacht. 

** Voor de leessnelhe:id dient hypothese la gedeeltelijk verworpen te 

worden. Er zijn geen signifikante hoofdeffekten, doch wel interaktle 

en tljdeffekten. 

** Voor de voorkoming van echte fouten neigen de resultaten naar sig

nifikante hoofdeffekten (p=.06). Dit zou pleiten voor aanname van hy

pothese la. Gezien deze resultaten bij een kleine groep proefpersonen 

mag men verwachten dat de effekten bij meer profpersonen sterker zul

len zijn. De bevindingen van Bouma en Legein (1975-1981) zouden daar

mee ondersteund worden. Een abs:>lute ui.tspraak omtrent aanname of ver

werping van hypothese la kan om bovenstaande redenen en hetgeen ver

meld is in 3.7.1 niet gedaan worden. Tevens is het effekt van het s

chrijven van de woorden in de pre- en posttest aanwezig. 

Dit geldt tevens voor het ondersche:id wat gemaakt is in de tabellen 8 

en 9. Hier wordt spraak ondergeschikt aan het schrijven van de woor

den. Het is dus aannemelijk dat de resultaten van de analyse sterke 

overeenkomsten vertonen met de analyses voor de hoofdeffekten. De al-
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gemene tendens voor het onderscheid tussen schrijven van stim ul.us

woorden in de pretest versus analogiewoorden is in de richting van 

hypoyhese 1 b. Kinderen die stimulus woorden se hrijven in de pre test 

vertonen meer vooruitgang in leessnelheid en voorkomen beter fouten 

dan kinderen die in de pre test analogie woorden schrijven. De hoofdef

fekten zl.jn echter niet signifikant en daarmee wordt hypothese lb ver

worpen. 

De generaliserende waarde van het gebruik van de leesplank is in dit 

onderzoek beperkt. Gaan de kinderen op de stim uluswoorden in leessnel

heid gemiddeld ruim 18 woorden per minuut vooruit, op de generalisa

tie woorden is dit 5 woorden per minuut. Wat betreft het aantal echte 

fouten zien we e.enzelfde beeld. De vooruitgang op de stim uluswoorden 

is 16 per 100; op de generalisatiewoorden slechts 5 per 100. In hoe

verre bij de generaliserende waarde invloeden van het dagelijkse on

derwijs, vorming of rijping ten grondslag liggen is moeilijk te 

achterhalen. De gemiddelde tijdspanne tussen pretest en retentietest 

bedroeg immers precies een maand. 

Er is echter wel sprake van een langduriger karakter van de vooruit

gang. In bi_jta alle gevallen is er een kontinuering of zelfs verster

king van het niveau van post- naar retentietest. 

Van de overige fouten kan gezegd worden dat de kinderen in de siraak

konditie minder klemtoonfouten maken. Het aantal aarzelingen en her

stellingen verschilt nauwelijks voor spraak- en niet siraakkondities. 

Het luisteren naar de sprekende leesplank brengt de proefpersonen er 

waarschijnlijk toe de intonatie en klemtoon te imiteren. Kinderen in 

de niet spraakkonditie hebben deze mogelijkheid niet. 

Het geheel van bevindingen geeft echter redenen verder te experimen

teren met de sprekende leesplank. Niet alleen zijn de totale resulta

ten bemoedigend, ook de motivationele aspekten zi_jt gunstig. 

Tot slot het volgende. 

Bij de uitvoering van covariantieanalyses wordt uitgegaan van het 

lineaire model van covariantieanalyse. De veronderstelling is dat de 

waarde van de covariaat bepalend kan zijn voor de afhankelijke 

variabelen. Dit moet betekenen dat er een korrelatie is tussen co-
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variaat en afhankelijke variabele en wel voor alle kondities zoveel 

mogelijk in gelijke mate. Berekenen we in dit onderzoek de produkt

moment correlaties dan zien we voor de leessnelheid voor alle kondi

ties samen een korrel.atie van .86 bij de sti.m ul.uswoorden en .89 bij de 

generalisatie woorden. Het wordt echter minder fraai als we de korrela

ties voor de afzonderlijke kondities gaan bekijken. Tussen pretest en 

retentietest van de stim ul.uswoorden gelden voor de leessnelheid voor 

de 4 kondities korrel.aties van respektievelijk .93, .57, .41 en .97. 

Voor de generalisatiewoorden zijn dit .95, .64, .89 en .98. Ook voor 

het voorkomen van echte fouten ( X) zijn hoge korrelaties. 

Met andere woorden met alleen de waarde van de covariaat als bekende 

variabele kunnen we al een redelijke voorspelling doen van de waarden 

van de afhankelijke variabel.en voor de ene konditie en iets minder 

goede voorspellingen voor andere kondities. 

***Se hrijven. 

Bij het schrijfonderdeel. bestaat eveneens de tendens tot het beter 

schrijven van de woorden in de posttest dan in de pretest. Het in 

hypothese 2a genoemde verschll tussen spraak en niet spraakkondities 

kan niet worden waargenomen voor het totale aantal fouten, noch voor 

de afzonderlijke foutenka tegorieen m.u.v. visueel/ auditieve fouten. 

Daarmee dient hypothese 2a verworpen te worden. 

Er is wel een tendens dat de proefpersonen die de sti.m ul.uswoorden in 

de pretest hebben geschreven betere resultaten behalen. Gezien het 

zeer kleine aantal proefpersonen was het niet mogelijk het verschil. 

tussen de kondities 1 en 3 versus 2 en 4 afzonderlijk te toetsen. 

Wat betreft het foutenpatroon vanleeszwakke kinderen mag gesteld wor

den dat het merendeel. van de fouten woordstruktu urfouten zijn. Indien 

we de redenering van Bouma en Legein (1975-1981) blijven volgen, kun

nen we veronderstellen dat deze fouten dezelfde oorzaak hebben als de 

leesmoe:Dijkheden. Immers het kind krijgt een woord auditief aangebo

den en moet vervolgens deze auditieve input om zetten in grafemen. In

dien het aangeboden woord bekend is, zal een direkte route de fonolo

gf.sche kades om zetten in grafemische kades. 
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Bij een onbekend woord echter moet eerst een klankbeeld gevormd wor

den. Dit wil zeggen er moet van het woord een interne representatie in 

fonologische vorm worden gemaakt. Vervolgens moet dit klankbeeld 

m.b.v. spellingsregels als letterkennis, syntaxis e.d. in een grafe

misch equivalent worden omgezet. Tijdens deze konversie is het te ver

wachten dat de opgeslagen gegevens onderhevig zijn aan vervorming. Het 

geheugen kan de belasting niet geheel aan en een niet korrekte grafe

mische representatie is het resultaat. 

Schematisch kan men dit als volgt voorstellen: 

fonologische kode onbekende woorden klankbeeld 

/ 
/ 

/ 

/ konversieregels 
/ 

/ spelling 

grafemische kode 

voor 

Men mag dus verwachten dat juist fouten als toevoegen, weglaten of 

vervangen van letters gemaakt zullen worden door leesz wakke kinderen. 

Ook fouten die een ekstra beroep doen op het geheugen zoals regel

fouten, zullen meerdere malen voorkomen. Dit is in overeenstemming met 

de resultaten. 

Tot slot het volgende: 

,r is niet nagegaan in hoeverre er verschlllen zijn tussen kondities 

in spraakperceptie. Mogelijkerwijs zijl er verschillen in spraakpa

troonidentifi.katie- en diskriminatie. Onderzoek van Godfrey e.a.(1981) 

geeft aanleiding deze verschillen te veronderstellen. Zij vonden name

lijk verschfilen tussen leeszwakke en niet leeszwakke kinderen in de 

mate van spraakpatroondiskriminatie- en identifikatie. Dit heeft voor 

wat betreft dit onderzoek effekten op de spraakgroep bij het leeson

derdeel en alle proefpersonen bij het schrijfonderdeel. 
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Tabel 1: overzicht van de skores op de een-minuut test van Brus en 

Voeten, per konditie. 

konditie 

skores 1 2 3 4 

11 15 18 10 

24 17 33 18 

36 24 21 19 

23 23 22 29 

15 27 17 32 

60 24 32 

'21. lo 
X 28.17 21.67 23.83 ••• 
s.d. 17.81. 4. 63 6.97 ~ 
N 6 6 6 5 
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kond 

l.X 

s.d 

2.x 

s.d 

3.X 

s.d 

4.X 

s.d 

Tabel 2: overzicht van gemiddelden en standaarddeviaties van de be

haal.de skores voor leestijd, echte fouten (X), klemtoonfouten (K), 

aarzelingen (A) en herstellingen (H), verdeeld over vier kondities, 

voor zowel pre-, post- als retentietoets van het leesonderzoek (N=23) 

leestijd echte fouten klemtoonfout aarzeling herstelling 

pre post ret pre post ret pre post ret pre post ret pre post ret 

388.2 197.7 172.0 22.3 11.0 9.7 .67 .17 0 7.17 1.67 1.67 .5 .17 .67 

403.1182.6179.2 13.6 11.8 11.3 1.2 .41 0 11.48 1.21 1.21 .84 .41 .82 

328.5 156.5 148.5 16.7 8.3 7.2 1.67 1.67 .7 3.5 2.33 2.5 1.33 1.8 1.1 

70.2 75.1 67.5 8.9 5.1 3.2 1.5 1.03 .5 3.94 2.16 2.07 1.51 1.9 .98 

323.8 133.0 126.5 20.0 10.8 9.8 .83 .5 .67 6.67 3.33 2.5 1.33 1.3 1.2 

113. 7 70.2 38. 7 11. 7 6.6 7.2 .98 .84 .82 3.67 2.66 2.07 1.21 1.2 • 75 

371.4 217.0 244.0 21.2 14.6 13.2 1.2 2.0 .80 10.0 5.4 3.2 .6 3.0 1.8 
• 

275.7 210.3 217.8 11.6 8.7 6.8 1.64 2.34 1.3 12.1 8.79 5.49 .55 5.6 2.5 
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kond. 

1.x 

sd 

sdm 

2.X 

sd 

sdm 

3.X 

sd 

sdm 

4.X 

sd 

sdm 

s.x 

sd 

sdm 

N.X 

sd 

sdm 

Tabel 3:overzicht van gemiddelden (x),standaarddeviaties (sd) en 

standaardmeetfouten (sdm) van de getransformeerde skores voor het aan

tal gelezen stimuluswoorden per minuut en gemiddelde aantallen echte 

fouten (X), klemtoonfouten (K), aarzelingen (A) en herstellingen (H) 

per 100 woorden, verdeeld over vier kondities als over een kom binatie 

van kondities 1 en 2 (S) (spraak) en 3 en 4 (N) (niet spraak), voor 

zowel pre-, post- als retentietest van het leesonderzoek (N=-23). 

aantal fouten per 100 w10orden 

worden/min. X K A H 

pre post ret pre ;x,st ret pre p:>s t ret pre p:>st ret pre p:>s t ret 

20.3 40.2 49.8 36.2 17.8 15.7 1.9 .3 0 11.7 2.8 2.8 .8 .3 1.2 

17.6 34.3 39.3 21.9 18.9 17 .9 1.1 .8 0 18.6 1.9 1.9 1.3 .8 1.3 

7.9 15.3 17.6 9.8 8.5 8.0 .5 .4 0 8.3 .9 .9 .6 .4 .6 

11. 8 28 • 8 28 • 8 26.7 13.5 11.5 2.8 2.7 1.3 7.3 4.0 4.2 2.2 3.0 1.8 

2.8 13.1 10.4 14.4 8.3 5.2 2.2 1.6 1.0 6.9 3.5 3.4 2.2 3.1 1.5 

1.3 5.9 4.7 6.4 3.7 2.3 1.0 .7 .5 3.1 1.6 1.5 1.0 1.4 .7 

12.9 32.1 31.4 32.2 17.3 15.7 1.3 .8 1.2 10.7 5.5 4.2 2.2 2.2 2.0 

5.0 9.7 8.1 18.8 10.6 11.3 1.5 1.3 1.3 6.0 4.4 3.4 1.9 1.9 1.1 

3.2 4.3 3.6 8.4 4.8 5.0 .7 .6 .6 2.7 1.9 1.5 .9 .9 .5 

13.8 30.4 22.8 34.0 23.6 21.2 2.0 3.2 1.4 16.2 8.8 5.4 1.2 5.0 3.0 

7.3 22.1 12.2 18.8 13.8 10.8 2.5 3.6 2.2 19.5 14.2 8.8 1.1 9.0 4.1 

3. 7 11. 1 6.1 9.4 6.9 5.4 1.2 1.8 1.1 9.8 7.1 4.4 .5 4.5 2. 1 

16 • 1 34. 5 39 • 3 31.4 15. 7 13.6 2.4 1.5 .7 8.7 3.4 3.5 1.5 1.7 1.5 

12.8 25.5 29.5 18.3 14.1 12.8 1.8 1.7 .9 13.6 2.8 2.8 1.9 2.6 1.4 

3.9 7.7 8.9 5.5 4.3 3.9 .5 .5 .3 4.1 .8 .8 .6 .8 .4 

13.3 31.4 27 .5 33.0 20.2 18.2 1.6 1.9 1.3 13.2 7.0 4.7 1.7 3.5 2.5 

5.8 15.6 10.6 17.9 12.0 10.9 1.9 2.8 1.7 13.4 9.6 6.1 1.6 6.0 2.8 

1.8 4.9 3.3 5.6 3.8 3.4 .6 .9 .5 4.3 3.1 1.9 .5 1.9 .9 
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kom. 

l.X 

s. 

2.X 

s.d 

3.X 

s.d 

4.X 

s.d 

Tabel 4: overzicht van gemiddelden en standaarddeviaties van de gene

ralisatiewoorden voor leestijd (in seconden),echte fouten (X), klem

toonfouten (K), aarzelingen (A) en herstellingen (H), verdeeld over 

vier konditles voor zo wel pre-, post- als retentletoets van het lees

onderzoek(N=23). 

leestijd echte fouten klemtoonfout aarzeling herstelling 

pre post ret pre post ret pre post ret pre post ret pre post ret 

128.2 107.8 100.2 8.5 7.7 6.7 .67 0 .33 2.5 3.5 2.7 .33 .33 .33 

121.5 78.2 82 .€ 5.2 6.9 4.8 1.1 0 .52 3.8 3.7 1.9 .52 .52 .52 

122.8 80.8 70.2 6.5 5.2 6.0 .33 .17 0 1.8 3.3 2.0 .83 1.2 1.3 

31.6 18.4 21.6 2.9 2.6 3.5 .52 .41 0 1.5 3.1 1.1 1.2 .75 1.0 

107.2 79.8 69.5 7.2 6.5 6.3 .17 .17 .17 4.3 2.2 2.0 .50 1.2 .50 

37.1 25.0 42.2 4.3 4.0 4.5 .41 .41 .41 3.3 1.2 2.1 .54 .98 .55 

134.2 131.8 110.2 7.2 7.2 6.0 .20 .20 .40 2.4 3.2 2.2 .40 1.4 1.2 

117.1 117.5 86.9 4.3 3.6 3.5 .45 .45 .55 1.8 2.8 1.3 .55 1.3 .84 
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kond 

l.X 

s.d 

sdra 

2.X 

s.d 

sdm 

3.X 

s.d 

sdm 

4.X 

s.d 

sdm 

s.x 
s.d 

sdm 

N.X 

s.d 

sdm 

Tabel 5: Overzicht van gemiddelden (x), standaarddeviaties (sd) en 

standaard meetfouten van het gemiddelde (sdm) van de getransformeerde 

skores voor het aantal gelezen generalisatie woorden per minuut en ge

middelde aantallen echte fouten (X), klemtoonfouten (K), aarzelingen 

(A) en herstellingen (H) per 100 woorden verdeeld over vier kondities 

als over een kom binatie van kondities 1 en 2 (S)(spraak) en 3 en 4 (N) 

(niet spraak), voor zowel pre-, post- als retentietest van het lees

onderzoek(N=23). 

aantal fouten per 100 woorden 

woorden/min. X K A H 

pre post ret pre post ret pre post ret pre post ret pre post ret 

18.2 20.4 21.8 42_.5 38.3 33.3 3.3 0 1.7 12.5 17 .5 13.3 1.7 1.7 1. 7 

16.0 19.5 18.9 25.8 34.4 24.0 5.2 0 2.6 18.9 18.6 9.3 2.6 2.6 2.6 

7.2 8.7 8.4 11.6 15.4 10.7 2.3 0 1.2 8.5 8.3 4.2 1.2 1.2 1.2 

10.4 15.4 18.3 32.5 25.8 30.0 1. 7 .8 0 9.2 16.7 10.0 4.2 5.8 6.7 

2.8 3.2 4.7 14.8 13.2 17.6 2.6 2.0 0 7.4 15.4 5.5 5.9 3.8 5.2 

1.2 1.4 2.1 6.6 5.9 7.9 1.2 .9 0 3.3 6.9 2.5 2.6 1.7 2.3 

12.2 16.5 17.2 35.8 32.5 31. 7 .8 .8 .8 21.7 10.8 10.0 2.5 5.8 2.5 

3.7 5.7 5.9 21.3 19.9 22.3 2.0 2.0 2.0 16.3 5.8 10.5 2.7 4.9 2.7 

1.6 2.6 2.7 9.5 8.9 10.0 .9 .9 .9 7.3 2.6 4.7 1.2 2.2 1.2 

13.2 13.8 15.4 36.0 36.0 30.0 1.0 1.0 2.0 12.0 16.0 11.0 2.0 7.0 6.0 

6.7 7.3 8.0 21.6 17.8 17.7 2.2 2.2 2.7 9.1 13.9 6.5 2.7 6.7 4.2 

3.3 3.7 4.0 10.8 8.9 8.8 1.1 1.1 1.4 4.5 6.9 3.3 1.4 3.4 2.1 

14.3 17.9 20.0 37.5 32.l 31.7 2.5 .4 .8 10.8 17.1 11.7 2.9 3.8 4.2 

11. 7 13.6 13.2 20.7 25.7 20.2 4.0 1.4 1.9 13.8 16.3 7.5 4.5 3.8 4.7 

3.5 4.1 4.0 6.3 7.8 6.1 1.2 .4 .6 4.2 4.9 2.3 1.4 1.1 1.4 

12.7 15.2 16.4 35.9 34.1 30.9 .9 .9 1.4 17.3 13.2 10.5 2.3 6.4 4.1 

5.0 6.3 6.6 20.4 18.l 19.3 2.0 2.0 2.3 13.9 10.1 8.5 2.6 5.5 3.8 

1.6 2.0 2.1 6.4 5.7 6.1 .6 .6 .7 4.4 3.2 2.7 .8 1.7 1.2 
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N=23 

Tabel 6: Samenvatting van de anal.ysereultaten van de leessnelhe:id. 

Cavariantieanal.yses uitgevoerd op post- en retentietoets van de ge

transformeerde skores (tabellen 3 en 5) met de pretest als covarlaat, 

verdeeld over twee groepen: spraak (kondities 1 en 2) versus niet 

spraak (kondities 3 en 4) voor zo wel N=23 als N-=21. 

Bron ss df MS F p 

*stimuluswoorden 

leessnelheid:komities 46.28 1 46.28 .35 .56 

error 2647.39 20 132.37 

tijd:post-rettest 2.45 1 2.45 .os .83 

tijd*korxlitie 216.79 1 216.79 4.29 .os** 

error 1061.69 21 50.56 

*generalisatiewoorden 

leessnelheid:komities 22.60 1 22.60 .88 .35 

error 514.02 20 25.70 

tijd:post-rettest 30.25 1 30.25 5.92 .02 ** 

tijd*komi tie 2.63 1 2.63 .51 .48 

error 107.37 21 5.11 

N=21 

*stimuluswoorden 

leessnelheid:komities 39.81 1 39.81 .28 .60 

error 2530.96 18 140.61 

tijd:post-rettest 2.60 1 2.60 .os .83 

tijd*korxli tie 233.68 1 233.68 4.25 .os** 

error 1044.05 19 54.94 

*generalisatiewoorden 

leessnelheid:komities 22.30 1 22.30 .81 .38 

error 496.43 18 27.58 

tijd:post-rettest 31.46 1 31.46 5.72 .03 ** 

tijd*komi tie 3.49 1 3.49 .64 .43 

error 104.51 19 s.so 
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N=23 

Tabel 7: samenvatting analyseresultaten echte (X) fouten. 

Covariantieanalyses uitgevoerd op de post- en retentietest van de ge

transformeerde skores (tabellen 3 en 5) met de pretest als covatiaat 

over twee groepe: spraak (konditles 1 en 2) versus niet spraak (kon

dities 3 en 4) voor zo wel N=23 als Nz21. 

Bron ss df MS F p 

*stimuluswoorden 

echte fout :kondi ties 147.25 1 147.25 2.61 .12 

error 1127 .40 20 56.37 

tijd:post-rettest 47.84 1 47.84 3.34 .08 * 

tijd*kondi tie .02 1 .02 .oo .97 

error 300.46 21 14.31 

*generalisatiewoorden 

echte fout :kondi ties 45.17 1 45.17 .27 .60 

error 3287.65 20 164.38 

tijd:post-rettest 37.16 1 37.16 .31 .58 

tijd*kondi tie 21.94 1 21.94 .18 .67 

error 2518.27 21 119.92 

N-=21 

*stimuluswoorden 

echte fout :kondi ties 205.06 1 205.06 3.81 .06 * 

error 968. 29 18 53.79 

tijd:post-rettest 56.29 1 56.29 4.61 .04 ** 

tijd*kondi tie 4.87 1 4.87 .40 .53 

error 232.27 19 12.22 

*generalisatie\Naorden 

echte fout: kondi ties 319.53 1 319.53 3.50 .07 * 

error 1642.29 18 91.24 

tijd:post-rettest 12.99 1 12.99 .17 .68 

tijd*kondi tie 27.28 1 27.28 .35 .56 

error 1470.34 19 77.39 
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N=23 

Tabel 8: samenvatting analyseresultaten schrijfinvloed op leessnel

heid. 

Covariantleanalyses uitgevoerd op post- en retentletest van de ge

transformeerde skores (tabellen 3 en 5) met de pretest als covarlaat, 

verdeeld over twee groepen: stlmuluswoorden schrijven in de pretest 

(kondities 1 en 3) versus analogie woorden schrijven in de pretest 

(konditles 2 en 4) voor zowel N=23 als N=21. 

Bron ss df MS F p 

*stimuluswoorden 

leessnelheid:koniities 95.92 1 95.92 .74 .40 

error 2597.76 20 129.88 

tijd:post-rettest 2.63 1 2.63 .os .82 

tijd*konii tie 181.51 1 181.51 3.47 .07 * 

error 1096.97 21 52.24 

*generalisatiew10orden 

leessnelheid:koniities 6.97 1 6.97 .26 .61 

error 529.65 20 26.48 

tijd:post-rettest 32.05 1 32.05 6.37 .02 ** 

tijd*konii tie 4.34 1 4.34 .81 .36 

error 105.67 21 5.03 

N=21 

*stimuluswoorden 

leessnelheid:koniities 93 .97 1 93.97 .68 .42 

error 2476.79 18 137.59 

tijd:post-rettest 2.80 1 2.80 .05 .82 

tijd*konii tie 195.35 1 195.35 3.43 .07 * 

error 1082 .38 19 56.96 

*generalisatiew10orden 

leessnelheid:koniities 8.14 1 8.14 .29 .59 

error 510.59 18 28.36 

tijd:post-rettest 33.57 1 33.57 6.13 .02 ** 

tijd*konii tie 4.03 1 4.03 .74 .40 

error 103.96 19 5.47 
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N=23 

Tabel 9: samenvatting analyseresultaten schrijfinvloed op echte fouten 

(X). 

Covariantieanalyses ultgevoerd op post- en retentietest van de ge

transformeerde skores (tabellen 3 en 5) met de pretest als covarlaat, 

verdeeld over twee groepen: stimuluswoorden schrijven in de pretest 

(konditles 1 en 3) versus analogiewoorden schrijven in de pretest 

(konditles 2 en 4) voor zo wel N=2 3 als N=21. 

Bron ss df MS F p 

*stimuluswoorden 

echte fout: korrli ties 101.40 1 101.40 1.73 .20 

error 1173.25 20 58.66 

tijd:post-rettest 48.20 1 48.20 3.37 .08 * 

tijd*korrli tie .20 1 .20 .01 .90 

error 300.27 21 14.29 

*generalisatiewoorden 

echte fout :korrli ties 4.18 1 4.18 .03 .87 

error 3328.64 20 166.43 

tijd:post-rettest 32.61 1 32.61 .27 .61 

t ijd*korrli tie 17.39 1 17.39 .14 .70 

error 2522.82 21 120.13 

N=21 

*stimuluswoorden 

echte fout :korrli ties 124.95 1 124.95 2.15 .16 

error 1048.39 18 58.24 

tijd:post-rettest 56.74 1 56.74 4.70 .04 ** 

tijd*korrli tie 7.97 1 7.97 .66 .43 

error 229.16 19 12.06 

*generalisatiewoorden 

echte fout :korrli ties 150.32 1 150.32 1.49 .24 

error 1811.50 18 100.64 

tijd:post-rettest 16.37 1 16.37 .21 .65 

tijd*korrli tie 16.37 1 16.37 .21 .65 

error 1481.25 19 77.96 
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Tabel 10:schrijfonderzoeksresultaten. 

Overzicht van gemiddelden(X), standaarddeviatles(sd) en standaard meet

fouten van het gemiddelde (sdm)van de verschillende kategorieen 

schrijffouten, verdeeld over vier konditles en over twee konditles 

(spraak versus niet spraak) voor zo wel pre- als posttest van het 

se hrijfonderzoek( N=23). 

kondities 

(N-6) (N-6) (N-6) (N-6) (N•l2) (N•ll) 

l 2 3 4 apraak(l+2 niet apr,(3+4) 

fouten pre post pre post pre post pre post pre post pre post 
vis,ft X 3,5 3,2 3.0 2,8 3.0 5.0 6.8 7.0 3.3 3.0 4.7 5,9 

ad 2. 9 3.'l .6 2.0 4.0 5.4 5.4 8. 0 2,1 2.9 4.8 6,4 

adm 1.3 1.7 ,3 .9 1.8 2.4 2.7 4.0 .6 .9 1.5 2.0 

aud,ft X 11.0 7.3 16.2 12.5 12 . 8 8.0 16.4 11.4 13.6 9.9 14,5 9.5 

ad 9.5 7.9 9.1 7.4 12.8 5.5 4.7 10.6 9.3 7. 8 6.3 8,0 

&dm 4,2 3.5 4.1 3.3 5, 7 2.5 2,4 5,3 2.8 2.4 2.0 2,5 

v/a.ft X 1.0 1,2 2.7 4. 7 2.0 .2 .6 1.4 1.8 2,9 1.4 .7 

ad 1.1 1.0 3.8 4.1 1.4 .4 .9 1,1 2.8 3.4 1.4 1.0 

&dm .5 .4 1.7 1.8 .6 .2 .5 .6 .8 1.0 .4 .3 

div.ft X 2.5 l. 5 3.2 .5 1.7 .7 4.4 .4 2.8 1.0 2.9 .6 

ad 3.5 2.7 2.0 .8 2.7 .5 3.5 .5 2,8 2.0 3.2 .5 

&dm 1.6 1.2 .9 .4 1.2 .2 1.8 .3 .8 .6 1.0 .2 

vat.ft X 22.5 25.2 15.0 19.3 23.7 23.2 18.2 19.4 18.8 22.3 21.2 21.5 

ad 18.7 21.3 8.0 11.8 20.0 19,5 6.9 10.3 14.3 16.7 15. l 15.4 

adm 8. 4 9.5 3.6 5.3 8.9 8.7 3.5 5.2 4.3 5.0 4.8 4.9 

reg.ft X 11.5 8.8 15.8 9.8 11.7 8.0 18.8 13.4 13.7 9.3 14.9 10,5 

ad 5.8 5, 3 4.1 4.9 3.5 2.3 5.6 3.8 5,2 4.9 5.7 4.0 
&dm 2.6 2.4 1,8 2,2 1.6 1.0 2.8 1.9 1,6 1.5 1.8 1.3 

fon.ft X 5.2 2.2 2.8 2.5 4.0 2.8 5. 2 3.8 4.0 2.3 4.6 3.3 

ad 5.4 2.0 1,3 .8 3.5 3.3 1,8 2.6 4.f) 1.5 2.8 2.9 

&dm 2,4 .9 .6 .4 1.6 1.5 .9 1.3 1.2 . 5 .9 .9 

ut.ft X 6.8 6.0 8.7 6.2 8.2 6.2 13.0 11,4 7.8 6. 1 10.4 8.6 

ad 5.1 4.7 5,5 2.6 3.7 3.9 2,7 3.4 5.1 3.6 4.0 4.4 

&dm 2.3 2.1 2.5 1.2 1.7 1. 7 1.4 1.7 1,5 l,l 1.3 1.4 

res.ft X 5,5 3.5 2.5 2.2 2.7 4.2 3.8 1.8 4.0 2.8 3.2 3,1 

sd 4.6 3, l 2,6 2.1 2.3 6.4 3.7 1,3 3.9 2.6 2.9 4.8 

&dm 2,1 1,4 1.2 .9 1.0 2.9 1.9 .7 1.2 .8 .9 1.5 

tot.ft X 69.5 58.8 69.8 60.5 1>9, 7 58.2 87 .2 70.0 69. 7 59. 7 77.6 63.5 

sd 35.2 38. 7 18.6 22.3 36.8 33.2 15.0 28.2 26,8 30. l 29. l 30,2 

&dm ll.2 17,3 8.3 9.5 l6,4 14.9 7.5 14,l 8. l 9.1 9.2 9.6 
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Figuur 1: grafische weergave van de leestijd van de stim uluswoorden 

(la), en de generalisatie woorden (lb) uitgedrukt in woorden per minuut 

voor pretest, posttest en retentietest,verdeel.d over de kondities 

spraak (1 en 2) en niet spraak (3 en 4). 

In de figuur zijn tevens de standaardmeetfouten weergegeven. 
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figuur 2: grafische weergave van het aantal echte fouten (X) voor sti

muluswoorden (2a) en generalisatie woorden (2b) uitgedrukt in aantallen 

per 100 woorden voor pretest, posttest en retentietest, verdeeld over 

de kondities spraak (1 en 2) en niet spraak (3 en 4). 

In de figuur zijn tevens de standaardmeetfouten aangegeven. 
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Figuur 3:graflsche weergave van het aantal klemtoonfouten (K) voor 

stlmul.uswoorden (3a) en generalisatlewoorden (3b) uitgedrukt in aan

tallen per 100 woorden voor pretest, posttest en retentietest, ver

deeld over de konditles spraak (1 en 2) en niet spraak (3 en 4). 

In de figuur zijn tevens de standaardmeetfouten aangegeven. 
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Figuur 4:grafische weergave van het aantal aarzelingen (A) voor sti

m uluswoorden (4a) en generalisatiewoorden (4b) uitgedrukt in aantallen 

per 100 woorden voor pretest, posttest en retentietest, verdeeld over 

de kondities spraak (1 en 2) en niet spraak (3 en 4). 

In de figuur zijn tevens de standaardmeetfouten aangegeven. 
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Figuur 5:grafische weergave van het aantal herstellingen (H) voor sti

muluswoorden (5a) en generalisatiewoorden (5b) uitgedrukt in aantallen 

per 100 woorden voor pretest, posttest en retentietest, verdeeld over 

de kondities spraak (1 en 2 ) en niet spraak (3 en 4). 

Tevens zijn in deze figuur de standaardmeetfouten aangegeven. 
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Figuur 6:grafi.sche weergave van de leestijd van de stim uluswoorden 

(6a) en de generalisatiewoorden (6b) uitgedrukt in woorden per minuut 

voor pretest, posttest en retentietest, verdeeld over de kondities 

schrijven van de stlmuluswoorden in de pretest (1 en 3) en schrijven 

van de analogiewoorden in de pretest (2 en 4). 

In de figuur zijn tevens de standaardmeetfouiten aangegeven. 
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Figuur 7: grafische weergave van het aantal echte fouten (X) voor sti

muluswoorden (7a) en generalisatiewoorden (7b) uitgedrukt in aantallen 

per 100 woorden voor pretest, posttest en retentietest, verdeeld over 

de konditles schrijven van de stimulus woorden in de pretest ( 1 en 3) 

en schrijven van de analogiewoorden in de pretest (2 en 4). 

In de figuur zijn tevens de standaardmeetfouten aangegeven. 
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Figuur 8: Schrljfonderzoek. 

Grafische weergave van de absolute aantallen gemaakte fouten per fou

tenkategori.e, verdeeld over vier konditi.es, voor pre- en posttest. 

Voor toelichting zie tekst. 
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Figuur 9:Schrijfonderzoek. 

Grafische weergave van het absolute totale aantal gemaakte fouten, 

verdeeld over vier kond.id.es. Voor toelichting zie tekst. 
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Bijl.age l a 

Stimuluswoorden gebruikt in het sprekende leesplankonderzoek op de 

Franklin Rooseveltschool te Helmond gedurende januari-maart 1983. 

aandacht 

antwoord 

leiding 

gesprek 

gezicht 

jongens 

kinderen 

houding 

maatschappij 

mevrouw 

beweging 

informatie 

lichaam 

onderwijs 

onderzoek 

ontwikkeling 

partijen 

omgeving 

positie 

maanden 

situatie 

toekomst 

systeem 

bedrijf 

vrouwen 

woorden 

amsterdam 

commissie 

neder land 

toestand 

bestaan 

frekwentie 

108 

117 

75 

120 

181 

119 

354 

79 

104 

119 

81 

93 

93 

100 

121 

160 

116 

87 

81 

135 

145 

114 

78 

87 

159 

154 

177 

85 

288 

72 

72 

duimelot 

duikvlucht 

fruitzaak 

gasfornuis 

vivijver 

bladzijde 

kiespijn 

kokosnoot 

lastdier 

viskraam 

knippelicht 

nachtdienst 

automaat 

hoefsmid 

schaatsen 

brievenbus 

postduif 

schoolbord 

leeuwerik 

emmertje 

fopspeen 

schouwburg 

torpedoboot 

lampion 

lokomotief 

mestvaalt 

kabouter 

pereboom 

schichtig 

schilderen 

bijenkorf 

frekwentie 

4 

0 

6 

6 

0 

6 

8 

s 
6 

Frekwentie afkomstig uit UIT DEN BOOGAART (alle voorkomende 

frekwenties per woord samengevoegd _) 72 



Bijl.age 1 b 

Generalisatiewoorden gebruikt in het sprekende leesplankonderzoek op 

de Franklin Rooseveltschool te Helmond gedurende januari-maart 1983. 

frekwentie 

aandeel (aandacht) 24 
gewicht (gezicht) 23 

hinderen (kinderen) 

heerschappij (maatschappij) 3 

berouw (mevrouw) 2 

vergeving (omgeving} 5 

politie (positie) 152 

nederlaag (nederland) 15 

beslaan (bestaan) 2 

onderweg (onderwijs) 7 

baklucht (duikvluc~t; 

fruitmand (fruitzaak) 1 
knipperbol (knipperlicht) 

nachtrust (nachtdienst) 2 

kaatsen (schaatsen) 

postkoets (postd~if) 

schoolbank (schoolbord) 

zwemmertje (emmertje) 

kampioen (lampion) 

spichtig (schichtig) 

73 
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Bijl.age 1 c 

Stimulus- en generalisatiewoorden zoals aangeboden aan de proefper

sonen. 

Lees deze woorden zo snel mogelijk voor. 

hoefsmid woorden lastdier verge•Jlng 

toestand amsterdam lokomotief schoolbank 

schaatsen mevrouw kokosnoot zwemmertje 

pereboom brievenbus duikvlucht onderweg 

bladzijde partijen aandeel hinderen 

maatschappij neder land viskraam berouw 

nachtdienst kommissie kabouter onderzoek 

situatie kiespijn fruitzaak beslaan 

fopspeen g~zicht torpedoboot baklucht 

lichaam kinderen systeem kampioen 

visvijver mestvaalt informatie gewicht 

ontwikkeling antwoord bestaan nederlaag 

bedrijf gesprek · maanden heerschappij 

schouwburg duimelot positie nachtrust 

postkoets schilderen schoolbord fruitmand 

schichtig leeuwerik automaat kaatsen 

vrouwen aandacht toekomst knipperbol 

beweging onderwijs jongens spichtig 

emmertje houding knipperlicht postduif 

leiding gasfornuis lampion 

bijenkorf omgeving politie 
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Bijlage 2 

Analogiewoorden voor de schrijftoets zoals aangeboden aan de proefper

sonen. 

Analogie schrijftoets. 

piekfijn schuchter bouwkeet prachtig 

appelschil muizeval aardbeving tegenstand 

afstand berevel hamster addertje 

scheepsbouw visgraat eiermand monopolie 

plaatsen communie rechtdoor omheining 

schaakstuk stoeprand motorboot meeuwen 

trouwen operatie pionier voornaam 

boerderijen eendP.n regering bericht 

eendracht buitenlucht filmsterren konditie 

ontdekking noordzijde trouwring typisch 

anderen ondergoed paardekracht misdrijf 

verlangens bestuur spreker januari 

borduurpatroon lastpost gebouw rusthuis 

ijzerverf dievenpad paarden schemeren 

strijkbout bijvoorbeeld ontzettend dwarsfluit 

uitzending luchtdruk 
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Bijl.age 3 

Score formulier leesonderzoek. 

lcorefol"llulier pre/po■t/retentietoeta ..... 
D■t_, 

Groep, 

IDefsaid -.-den la■tdier ftreJeVil\9 

to.stand -terd- loto.)Uef echoolti.nk 

echAatsen Mvrouw koko■noot ■W-rtl• 

penbooa brieftnbu■ duikvlucht onderweg 

lilladzild• part13en aandeel hinderen 

Mat■choappi; aederland Yi ■kra" berouw 

aachtdien■t koaai ■■ ie kabouter onderzoek 

■ituatie Uupiln fruitzuk lile ■ lun 

fopspeen c,ezicht torpedoboot baklucht 

lichoaa■ kinderen ■y■te• kaapioen 

Yi■vijver M■tvaalt lnfonwtie feViCht 

-tvikkeling ant~rd bestaan nederlaag 

bedrijf .. ■prek uanden heer■chappij 

■chouvburg duiMlot positie nachtruat 

po■tkoet ■ ■c:hllden'ft ■choolbord fruihland 

■chichtig 1Huwer1k autoa.at kutsen 

Yl"Ouven &Aftdacht toeko■ st knipperbol 

lileweging onc1e .... 1,. joneJen• ■pichtig 

-rtje houding knipperlicht postduif 

leiding 9&■ fornuia lu,pion 

lilijenkorf ~ving politie 

76 



Bijl.age 4 

Scoreformulier voor het schrijfonderzoek. 

louten.tnalys~-r~stratie- tprmuher 

spenino 

KAnJDUE 

1A l, • b·d 

b overi&• 

2 ' b·p 

b over i&" 

3 • eu-ue 

b ei·i• 
< ... 
• C oc·eo ,: 
• • .. cl ui-iu 

• over ia• 

.. • k·h 

b r-1 

C 1-, 
cl overiae 

IB 5 • •••• 
b oo·o 

C •••• 
cl uu-u 

• ,: • ie·l 
Q. ... lt • eu-u-uu-ui ,. ... 
• b overiae "'\ 

1 
eer-oor 
eur 

6 • f•v 

b .. , 
C over iae 

lC , • v-v 

>r b .-11 

tD J.O nrnlr. 

:1. ••1-ooi - ll 
C oei , 

ccuv-, 
:.2 ievv-uw .. 
!,~ J•• ,,;:je 
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tlacu■ 2• •f11.ta.,: •••• • •••••••••••••••·• 

-
l(.IJUDUE 

u. ),Ij lcttervul11 

C l.5 • lctt.vesl. 

» aed ... Lli.anb , • b uveris• to. -:r, 
• C: .. " .u. htt.toev, .. 
C C anu· a11 0 C l.7 0" nrrodo . ., . 
D, 

l,6 voordoû. 

Il' 1., DUt hlo-
!lf ,... . derli ilr. 
... Q. vel hio-, . i?O 1 derll ik 

11 21. -cl of •t 

"'., 22 • 
open lttt, 

0 , ar . reut 
C 1M Mdelr.l. ,. .. b verdubb • .. ... • , 1 ove rs•n•-e rali1. 

Ip 2] aeb. fonet. 

"' 0 211 1lot·• , 
• ,. ... 25 u ·1 en·r • 
" • 111 uod: -:r 21. 1 • hturrr. 

"' b 
1 lD l&(e) 

0 eo li ik(e) ,: ,. a lD b•• 
~ C u ver 

'IV 27 ei-ij 
1 » 21 ou(v)-au(v .. 
• ., 
~ ch·s ... 

• • ... lO ov•ri&• 
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bijl.age 5 

Overzicht van de nummers van de proefpersonen, sexe, leeftijd, behaal

de skores op de een minuut test van Brus en Voeten en de geschatte 

ge transform eerdeleesachterstand. 

nr. sexe ppn leeftijd brus leesachterstao:i 

(jaar;mnd) (wrd/min) (jaar;mnd) 

1. m M.v.G. 9;10 11 -3;4 

2. m J .K. 9;5 15 -2;0 

3. V A.d.L. 11; 1 17 -3;6 

4. m J.P.G. 12;3 24 -4;0 

5. V M.v.B. 12;4 24 -4; 1 

6. m F.J.v.L. 12;4 36 -3;9 

7. m D.v.O. 9;6 18 -2;0 

8. m P.v.V. 10;5 10 -3; 10 

9. m A.v.R. 11; 1 19 -3;6 

10. m M.M. 11;7 33 -3;3 

ll. m H.K. ll;9 18 -4;3 

12. m M.V. 11; 10 21 -4;0 

13. m B.S. 11;5 15 -4;2 

14. V S.J. 11; 11 27 -3;8 

15. m J.H. ll;6 24 -4;0 

16. m F.J.H. 12;5 60 -2;0 

17. m J.M. 12;9 23 -5;0 

18. m M.v.S. 9;8 23 -2;0 

19. m J .v .d.R. 11;7 17 -4;2 

20. m w.s. 10;8 29 -2;6 

21. m F.v.d.Z. 10;4 32 -2;0 

22. m x. s. 10;4 22 -2;9 

23. V M.W. 12;6 32 -4;3 
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pp kon: 

1 

4 

6 1 

13 

16 

17 

2 

3 

5 2 

14 

15 

18 

7 

10 

12 3 

19 

22 

23 

8 

9 

11 4 

20 

21 

Bijl.age 6. 

Overzicht van gelezen stimuluswoorden per minuut en de aantallen echte 

fouten (X), klemtoonfouten (K), aarzelingen (A) en herstellingen (H) 

per 100 woorden verdeeld over vier kondities voor zowel pre-, post

als retentietestskores van het leesonderzoek. 

fouten per 100 woorden 

woord/min X K A H 

pre post ret pre post ret pre post ret pre post ret pre post ret 

3.2 7.7 7.9 66 47 40 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
19.9 39.6 44.8 l.7 13 10 0 0 0 47 2 5 0 0 3 

27.4 60.0 72 .9 21 0 2 0 0 0 3 2 2 2 2 0 
8.2 10.3 11.6 52 35 37 0 0 0 0 3 3 0 0 2 

51. 7 97.9 112.7 20 2 2 5 2 0 2 2 5 0 0 0 
11.7 25.7 48.9 21 10 3 0 0 0 18 5 2 3 0 2 

9.0 14.1 21.5 48 29 21 2 3 2 0 2 2 2 2 3 

10.1 16.7 13.8 27 10 13 6 2 2 2 0 0 3 3 2 
14.8 34.1 36.5 37 13 11 2 3 0 6 6 5 6 8 3 

10.6 42.3 40.4 16 8 6 2 5 2 3 10 5 2 0 0 
10.4 21.6 24.6 8 6 8 5 3 2 18 5 3 0 5 0 

15.9 44.3 36.1 24 15 10 0 0 0 5 2 10 0 0 3 

9.9 31.3 30.0 50 27 26 0 0 0 3 3 2 5 3 3 
20.3 37 .2 43.8 8 5 2 3 0 0 19 2 5 0 0 2 

11.9 33.5 28.8 45 31 21 0 2 2 13 10 5 2 3 2 
9.9 13.5 18. 7 31 16 16 3 3 3 15 8 3 3 5 3 

7.7 36.8 33.2 48 19 27 0 0 2 8 0 0 0 0 0 

17 .6 40.4 33.8 11 6 2 2 0 0 6 10 10 3 0 2 

4.4 6.4 5.9 42 21 29 6 6 2 50 34 21 2 21 10 

10.4 20.8 20.2 34 18 18 2 8 5 10 5 2 0 2 2 

15.3 21.8 20.7 61 48 35 0 0 0 0 2 2 2 0 0 

14.6 39 .2 39.2 19 16 16 2 2 0 13 0 2 2 0 3 
24.3 64.1 27 .9 14 15 8 0 0 0 8 3 0 0 2 0 
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10 
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Bijlage 7 

Overzicht van de gelezen generalisatie woorden per minuut en de aantal

len echte fouten (X), klemtoonfouten (K), aarzelingen (A) en herstel

lingen (H) per 100 woorden, verdeeld over vier kondities voor zowel 

pre-, post- als retentletest van het leesonderzoek. 

/ aantal fouten per 100 woorden 

"100rden/min. X K A H 

pre post ret pre post ret pre post ret pre post ret pre post ret 

3.3 5.2 4.9 65 95 60 10 0 5 0 0 0 5 0 0 

17 .1 14.6 21.8 45 30 40 0 0 0 50 50 20 0 0 0 

22.2 26.7 24.0 20 10 10 10 0 5 0 15 25 0 0 0 

8.9 7.4 7.8 80 65 60 0 0 0 5 0 5 0 5 5 

48.0 57.1 57.1 15 10 5 0 0 0 10 15 15 5 5 5 

9.6 11.6 15.2 30 20 25 0 0 0 10 25 15 0 0 0 

9.5 11.2 15.0 50 45 45 0 0 0 10 0 10 5 5 10 

7.8 11.9 11.0 20 30 20 0 0 0 5 0 5 15 5 15 

14.3 17.1 21.1 50 30 40 0 0 0 15 40 20 0 10 5 

10.1 17.4 19.4 20 5 30 5 5 0 0 20 10 0 0 0 

7.4 16.0 18.8 20 25 0 0 0 0 20 15 10 5 5 5 

13.0 19.1 24.5 35 20 45 5 0 0 5 25 5 0 10 5 

11.8 25.5 23.1 60 65 65 0 0 5 0 0 5 5 10 0 

16.9 20.7 24.5 5 5 10 0 0 0 50 15 10 5 10 5 

14.5 16.7 17. 7 45 25 30 0 5 0 20 15 20 0 10 5 

9.0 10.7 11.0 50 40 35 0 0 0 15 15 0 0 0 0 

7.1 12.2 10.2 40 35 45 5 0 0 25 10 5 0 0 0 

14.1 13.0 16.9 15 25 5 0 0 0 20 10 25 5 5 5 

3.5 3.6 4.6 45 40 10 0 0 5 20 35 15 0 10 10 
9.8 9.9 12.2 20 30 40 5 5 0 0 5 5 0 10 5 

16.9 18. 5 13.5 70 65 55 0 0 5 5 0 5 0 0 0 

15.0 14.6 22.6 25 25 25 0 0 0 20 20 20 5 15 10 

20. 7 22.2 24.0 20 20 20 0 0 0 15 20 10 5 0 5 
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Bijl.age 8 

Korte uiteenzetting omtrent de werking van de sprekende leesplank. 

In de onderwij;praktijk leert de leerling lezen door meerdere malen 

met een reeks letters en/of woorden gekonfronteerd te worden terwijl 

de leerkracht deze woorden uitspreekt. De gedachte dat niet alleen de 

leerkracht maar ook elektronische apparatuur deze letters of woorden 

kan genereren, was tot voor enkele jaren technisch nau welijk.s voor

stelbaar. Door de snelle ontwikkelingen in elektronische technieken, 

m.n. het steeds sneller en goedkoper worden van d.igi.tale processoren 

en geheugens, is er een verschuiving gekomen in deze toekomstverwach

ting. Het is te verwachten dat binnen een aantal jaren de spraaktech

nologie tot belangrijke toepassingen zal leiden op het gebied van de 

informatieuitwisseling tussen mensen en hun apparatuurlijke omgeving. 

De sprekende leesplank is een van deze toepassingen in een experimen

teel stadium • 

Door onderzoek is men erin geslaagd de natuurlijke spraak van mensen 

te analyseren op dertien parameters, waaronder frek wentie, stemheb

bend-stemloos,amplitude etc •• Men is in staat vervolgens m.b.v. deze 

spraak.segmenten de originele spraak te synthetitiseren. Men kan echter 

ook nieuwe woorden maken. Men spreekt dan niet meer van spraakanalyse 

en resynthese doch van spraakanalyse en concatenatie. 

Concatenatie is de spraaksynthese m.b.v. difonen. 

Difonen zijn kom binaties van halve spraakklanken. Een /sa/ difoon is 

opgebouwd uit de tweede helft van de spraakklank /s/, gevolgd door de 

eerste helft van de spraakklank /a/. Essentieel is dat zich tussen 

deze twee halve spraakklanken de natuurlijke overgang van /s/ naar /a/ 

bevindt. Om deze natuurlijke overgangen tussen klanken te realiseren 

is er geen gebruik gemaakt van geisoleerde ingesproken fonemen, maar 

zijn de difonen uit woorden gelicht. In som mi.ge gevallen blijkt het 

nog niet mogelijk adek wate difonen te gebruiken. Met name de kleuring 

van de /h/ klank is dermate afhankelijk van de omgeving waaarin hij 



voorkomt, dat besloten werd om in het geval van de /h/ met trifonen te 

werken. Deze trifonen bestaan uit drie elementen t.w. een halve klin

ker of medeklinker, het /h/ foneem en een halve klinker. In een woord 

als /ophouden/ bevindt zich dus het /phau/ trifoon. 

Wanneer men een woord wil concateneren, moet men rekening houden met 

halve difonen aan het begin en einde van het woord. Het woord /maan/ 

bestaat dan ook uit /m/, /ma/, /an/ en /n/. 

Door m.b.v. difonen woorden op te bouwen, er een frek wentie

karakteristiek op te transformeren en vervolgens te bekijken hoe men 

deze gegevens zo zuinig mogelijk kan opslaan, is men in staat redelijk 

komplexe woorden verstaanbaar op een microcomputer ten gehore te 

brengen. De spraakchip staat hierbij centraal. 

Van de oorspronkelijke 120.000 informatieeenheden (blts) per seconde, 

die nodig zijn voor de opslag van menselijke spraak, kan men met 

slechts 2000 blts/seconde woorden opslaan en ze naar willekeur oproe

pen. 

Zodoende is men in staat de gegevens van een honderdtal. woorden op een 

geheugenschijf van 250 kbyte op te slaan. 

De sprekende leesplank zelf bestaat uit een frame met kontaktpuntjes 

waarover een vel papier met woorden en uitsparingen gelegd kan worden. 

Door de leerling met een speciale pen het kontaktstreepje onder het 

betreffende woord te laten aanraken wordt de betreffende siraakkode in 

het ge heugen van de microcomputer geaktiveerd en hoort men het betref

fende woord. Men kan zo de woorden in elke willekeurige volgorde, zo 

vaak men maar wil horen. 
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Ruwe data van de resultaten van de schrijftoetsen. 

l•pretest;2=posttest; kd=konditie. 

foutenkategorieen 

vis.f, aud.f v/a.f. div.f. wrd.f. reg.f fon.f. mat.f. res.f. 

kd 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

2 4 11 11 3 3 7 7 28 45 19 17 14 4 13 10 9 8 

6 7 29 22 1 1 1 1 25 38 13 7 2 0 1 1 10 4 

1 0 0 5 3 1 1 0 0 3 6 12 11 9 2 10 6 2 0 

2 0 2 3 0 1 7 1 15 49 15 10 5 5 11 13 10 6 

3 0 8 2 0 0 0 0 7 0 5 7 0 0 3 4 0 1 

8 8 11 3 1 1 0 0 17 13 5 1 1 2 3 2 2 2 

3 4 12 6 7 9 3 2 31 39 21 9 3 2 8 3 7 6 

3 3 17 11 8 10 2 0 10 24 20 19 5 4 12 8 4 1 

2 2 2 16 15 0 3 1 0 11 9 17 5 3 2 6 6 1 2 

3 0 6 6 1 0 3 1 12 6 13 7 1 2 4 4 0 0 

3 2 13 11 0 1 3 0 11 18 3 11 2 3 18 10 2 1 

4 6 33 26 0 5 7 0 15 20 11 8 3 2 4 6 1 3 

11 7 25 14 1 0 7 1 36 45 11 7 9 1 14 5 4 16 

0 1 4 0 0 0 0 0 7 4 17 10 1 3 10 6 0 0 

3 2 3 12 12 3 0 1 1 12 17 7 4 2 3 8 4 4 2 

2 3 16 12 2 0 1 1 56 47 13 10 6 1 6 9 6 7 

2 15 13 4 2 0 1 1 27 24 13 9 6 9 8 12 1 0 

1 1 7 6 4 1 0 0 4 2 9 8 0 0 3 1 1 0 

4 0 12 6 0 1 1 1 26 24 19 15 7 3 17 13 6 2 

2 1 18 9 0 1 4 0 16 13 18 12 7 6 14 12 3 1 

4 11 18 22 29 2 3 8 0 24 35 13 12 3 1 11 15 9 4 

3 3 19 12 1 0 1 1 9 9 16 9 4 2 10 6 1 1 

14 13 11 1 0 2 8 0 16 16 28 19 5 7 13 11 0 1 

91 t'.322 37 66 1458 328 98 207 83 

101 224 43 18 503 227 64 167 68 

83 totaal pre test: 1690 

totaal posttest:1415 


