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5At1ENYATTIN6 

Om meer inzicht te krijgen in de wijze woorop klonkhulp moet 

worden aongeboden bij het lezen van teksten is een onderzoek 

uitgevoerd waarbij leerlingen uit de derde groep ven het 

reguliere basisonderwijs teksten ter lezing kregen aangeboden 

i11 t-u111binotie met klonkhulp. Dit geschiedde op een drietal 

manieren. In de eerste oefenconditie werkte de leerling met de 

kijk en luistermethode (d.w.z.: tijdens het lezen von een zin 

wordt deze in een rustig tempo voorgelezen), in de tweede met 

de kijk en luistermethode met pauzes (voor de moeilijke 

woorden) en in de derde met de sprook naor keuze methode 

(d.w.z.: de leerling moet zelf stondig de gesproken versie von een 

woord opvragen). 

Uit het onderzoek bleek dat er bij alle condities een leereffect 

optreedt. Echter was er geen onderscheid te maken tussen de 

drie condities wat betreft de technische leesresultaten no 

training in de drie verschillende condities. 
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VOORWOORD 

•Mijn zoontje uon zes heeft zijn eerste boekje uon de 

bibliotheek gehoold om zelf te lezen. Met hulp uon zijn 

ouders leest hij hoe een poer muizen een ouerstroming het 

hoofd bieden door in een tobbe te goon uoren. Letters die 

hij nog niet leent loot hij ons uoorzeggen, ueruolgens doet 

hij het 'plolcwerlc'. Een oontel u.,oorden leest hij ineens, 

zools 'boom', 'school', 'leen'. Nu ligt hij in zijn bed, het 

boekje onder zijn tussen. Morgen goet hij weer noer school 

op zijn fietsje, het boekje in zijn rugzak. Misschien leert 

hij een nieuu., woord of de uolgende letter. Thuisgekomen 

zol hij ons dot demonstreren. Schrijuen doet hij oot. Leotst 

kwom hij oonzetten met een brief je woorop het woord 

'ueruelend' stond, ouergeschreuen uit een stripboek. 'Wet 

stoet hier?' 

Oueral uinden we brief jes met hanepoten, zelfs de agenda 

uan zijn uader blijft niet gespaard: gisteren trof ik onder 

mijn knabbels een identiek stel een, gef ebriceerd door mijn 

zoontje. 

Het huisgezin staat dus in het teken uen het aanleren uen 

het leerproces, gegeuen dat uader de leotste hand legt aan 
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een proefschrift ouer leesproblemen. In het uoetspoor uon 

de 6-jarige, is de 4-jarige ook oluost begonnen. Zijn eerste 

leesbare woord wos 'Ko', de noem uon het konijn. Het 

tweetal wil of en toe de structuur uon de spreektool ook 

nog wel eens doornemen, bijuoorbeeld door in rijmen uit te 

borsten. Soms praten ze in klonkentool: g-o j-e m-ee 

t-e-n-d-e-n p-oe-t-s-e-n? J-o! En don lochen ze zich 

rot!" 

Moge dit citaat uit ·ernstige leesproblemen· ven ·van der Leif 

(1983) illustreren hoe f1jn het is te kunnen lezen en op deze (zo 

andere) schrlfteHjl<e manier met elkaar te communiceren. Niet 

alleen leuk, maar ooi< noodzakelijk. Denk maar eens aan allerlei 

informatie die we schrifte11jk onder ogen krijgen, zoels 

verzekeringspolissen, borden langs de kant ven de weg, de 

huidige computerschermen, de studieboeken, etc. En dan is er 

nog het recreatieve espect: het lezen van de ondertiteling van 

de tv, het lezen van spannende boeken, en zo is er nog veel meer. 

Er lopen nog veel analfabeten rond in ons land. Je herkent ze 

meestal niet. Bij hen leeft voortdurend de angst op hun hendicap 

betrapt te worden. Ze maken zich dikwijls ergens vanaf door te 

zeggen:·sorry, ik heb mijn leesbril niet bij me· en meer van dat 

soort opmerkingen. Maar waar rust de schande? Bij de mensen 

die het lezen niet onder de knie hebben, of bij het onderwijs dat 
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gefoold heeft? Er mog geen twijfel over bestoon dot er 

verbeteringen oon het onderwijs moeten worden oongebrocht 

woor dit mogelijk is. Het project 'Leesbord' is een project 

woorin de ontwikkeling von en het onderzoek noor een 

leeshulpmiddel voor het oonvonkeli jk lezen centrool stoot. 

5 



HDDldstuJ: /: 

INLEIDING 

IPO algemeen 

Het Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO) is het resultoot 

von een in 1957 tot stond gekomen somenwerking tussen de NV 

Philips Gloeilompenfobrieken en de Technische Hogeschool 

Eindhoven (THE). Het IPO is ondergebrocht in een stichting met 

els doel: 'de bevordering ven het zuiver en toegepost 

wetenschoppelijk onderzoek op het gebied ven de perceptie en 

doormee verwonte gebieden, zulks in het belong ven het Hoger 

Onderwijs en ven die overheids-, semi-overheids- en 

port iculiere instellingen, welke bij een dergelijk onderzoek 

zijn geboot·. 

Concreet onderzoekt men op het IPO hoe mensen informotie 

opnemen en verwerken, in wisselwerking met opporotuur en 

progrommotuur. 

In totoliteit wil het !PO-onderzoek leiden tot inzicht en ertoe 

bijdroger dot de grote informotiestroom die onze somenleving 

kenmerkt doelgericht kon oonsluiten op de informotiebehoeften 

ven de gebruiker met zijn mogelijkheden en beperkingen. 

Het !PO-onderzoek loot zich het best ordenen vonuit 

internotionool bestoonde onderzoekdisciplines met een 

infrestructuur ven tijdschriften, congressen en uitwisselingen. 

In elk ven deze disciplines werken psychofysici, psychologen en 
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tnnlkundigen somen met ingenieurs en informotici. 

Dit wordt weerspiegeld in drie onderzoeksthemo·s: 

1. HOREN en SPRAAK 

2. ZIEN en LEZEN 

3. COGNITIE en COMMUNICATIE 

Onder elk von deze themo·s volt zowel theoretisch- ols 

toepossingsgericht onderzoek dot in nouwe somenhong wordt 

verricht. Doornoost is er onderzoek dot op bredere 

opplicotiegebieden is gericht te weten: 

4. INFORMATIE-ERGONOMIE 

5. COMMUNICATIE-HULPMIDDELEN voor GEHANDICAPTEN 

Het onderzoek op bovengenoemde terreinen vinden we terug in 

een vijftal of delingen binnen het IPO. In het koder von het door 

ons uitgevoerde onderzoek zullen we onderzoeksthemn 3 

toelichten. 

De afdeling Cognitie en Communicatie 

Het centrale onderzoeksthemo binnen de of deling Cognitie en 

Communicotie vormen de cognitieve processen die mensen in 

stoot stellen succesvol te communiceren met nome ook met 

informotie-outomoten. In dit omvongrijke en actieve 

onderzoeksgebied concentreert de of deling zich op twee 

deelthemo·s. Enerzijds de informotiedioloog tussen mens en 

machine en onderzi jds het verwerven vnn tool en kennis in een 

internctieve leeromgeving. Een voorbeeld von dit tweede 
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deeltheme is het onderzoek noor de bijdroge von gesproken 

woord bij het leren von Engels op HAV0/VW0-

eindexomenniveou. Een onder voorbeeld is het project 'Leesbord'. 

Pro j eet Leesbord 

Centrool binnen het zogeneomde 'Leesbord' project stoot de 

ontwikkeling von en het onderzoek noor de functie von een 

electronisch hulpmiddel binnen het eonvenkeh jk leesonderwijs. 

De snelle ontwikkelingen in de micro-electronico moken een 

veelheid von nieuwe hulpmiddelen in het onderwijs mogelijk. De 

moeilijkheid is hierbij dot nouwelijks enig inzicht bestoot op 

bosis woorvon het nut von de nieuwe opporotuur kon worden 

geëvolueerd of optimole versies doorvon kunnen worden 

ontwikkeld die goed possen in het bestoonde onderwijs. Wel is 

het duidelijk dot de individuolisering von het onderwijs 

hierdoor grotere mogelijkheden zol kunnen krijgen. Doorom lijkt 

het dringend gewenst dot er onderzoek wordt verricht noor het 

nut von nieuwe veelbelovende hulpmiddelen voordet deze 

eventueel in niet optimole vorm en onoongepest mossool ter 

beschikking komen vio de vigerende messeproduktie. 

In dit koder post het projekt 'Leesbord'. Uiteindelijk zou een 

hulpmiddel, ontwikkeld binnen dit project, een bijdroge kunnen 

leveren tot verbreding von zorg in het bosisonderwi js. Doorin 

vollen drie mogelijke ospecten te onderscheiden. Allereerst zou 

het leeshulpmiddel dienstig kunnen zijn bij specifieke en/of 
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incidentele leesmoeilijkheden. Ten tweede zou het bij de 

zwokkere lezers ingezet kunnen worden die voortdurend steun 

nodig hebben bij het lezen in het reguliere lesprogrommo. Een 

derde ospect is dot het leeshulpmiddel door ingezet woor de 

grootste leesmoeilijkheden voorkomen, voldoende motiverend 

en informotief zou kunnen werken om verdere terugvol of 

eventueel verwijzing noor ondere scholen bv. voor speciool 

onderwijs te voorkomen. 

Een eerste essentieel kenmerk von het leeshulpmiddel is dot er 

op possende momenten outomotisch sprook gegenereerd kon 

worden. Met dit zg. ·sprook-noor-keuze· systeem kunnen 

bijvoorbeeld letters, woorden en zinnen worden verklonkt, iets 

wr.,t tot dusverre elle.P.n non dP. leerkrocht wos voorbehouden. 

Zeker voor kinderen die leren lezen is de ouditieve vorm von het 

gedrukte woord von wezenlijk belong: het is de enige monier 

woorop toegong tot dot woord kon worden verkregen. Door het 

woord te loten uitspreken ontsloot bij het kind onder meer een 

ouditieve omzetting von elke letter, de letteropeenvolgingen, de 

juiste volgorde von de klonken, en het zich reoliseren von de 

woordbetekenis - welk woord er nu in feite stoot. Een tweede 

essentieel kenmerk is dot de leerling de mogelijkheid krijgt om 

zelfstondig met het 'Leesbord' te kunnen werken . 
.. 

Op het terrein von oonvonkelijk lezen worden een oontol 

progrommo·s ontwikkeld. Zo worden er progrommo·s gericht op 

de inoefening von de klonk-letter koppeling (progrommo 'Spel'), 

het lezen von losse woorden ('Woord') en het lezen von korte 
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eenvoudige teksten (iekst') ontwikkeld. Deels in het koder von 

de ontwikkeling von deze progrommo·s wordt onderzoek 

verricht. Op een von deze onderzoeken dot uitgevoerd werd 

binnen het progrommo iekst· zol hier verder worden ingegoon. 

Het onderzoek 

De centrole doe1ste11ing von het onderzoek wos zicht te krijgen 

op de monier woorop k1onkhu1p moet worden oongeboden bij het 

lezen von korte eenvoudige teksten. 

Tijdens dit onderzoek wordt er door kinderen geoefend met een 

drietol combinoties von geschreven en gesproken teksten. 

Gemeten zol worden von welk von deze drie condities het 

meeste leereffect uitgoot. 
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Hoofd.1;tuJ: ~?: 

THEORIE 

Longs een oontol wegen kon de (beginnende) lezer toegong 

krijgen tot de betekenis vein een woord. Een wijze woorop dit 

kon geschieden is door verl<lonking von de ofzonderli jke 

lettertekens. No somenvoeging ven de ofzonderli jke 

letterklonken ('sound blending') ontsloot de woordklonk 

('ouditieve synthese') op bosis woorvon de lezer toegong krijgt 

tot de betekenis ven een woord. Deze leesstrotegie die de 

beginnende lezer met nome honteert in de eerste fose ven het 

(leren) lezen wordt in de literotuur oongeduid door termen els 

'decodeerstrotegie' (Hommers, 1977) en 'bottom-up-strotegie' 

(Gough (1972), Somuels (1974)). De meest gebruikte methoden 

voor het oonvonkeli jk lezen (Veilig Leren Lezen (Ceiesor, 1980), 

Letters tod (Kooremon, 1978)) besteden met neme in deze f ose 

ven het leren lezen don ooi< veel oondocht oen de ontwikkeling 

von deze leesstrotegie. Gebruik ven deze strotegie is echter 

niet voldoende om te kunnen komen tot een vlotte, soepele 

leesstijl. Het neme bij het lezen ven longere en/of 

l<lonkonzuivere woorden leidt de 'decodeerstrotegie' tot 

problemen (geheugenbelosting, woordl<lonl< wijkt of ven de 

synthese ven of zonderli jl<e letterklonken e.d.). Een wijze 

woorop deze problemen kunnen worden onderveingen is door een 

directe herkenning von het woord. Veel lezen is noodzol<eli jl< om 

te komen tot een directe herkenning ven woorden (Reitsmo, 
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1984). Vlotte herkenning von woorden is een belongrijke 

voorwoorde voor het voortgezet leesonderwijs (Molmquist en 

Brus, 1972). 

Ook ken de herkenning von woorden in tekstverbond mede 

beïnvloed worden door semontische en syntoctische informotie 

(von der Ley spreekt in dit verbond ven een zg. 

·ont icipeerstrotegie'). 

Afhenkeli1k ven de voordigheid von de lezer en het te lezen 

meteriool zol één von de hierboven genoemde strotegieën 

gebruikt worden (zg. 'interoctief model',von der Leij (1983)). 

Hoewel voor veel leerlingen het leren lezen geen grote 

problemen oplevert is er toch een oontel leerlingen, 51 (von 

Dongen, 1984), woorbij het leren lezen met grote problemen 

gepoerd goot. Zo zijn er leerlingen die hordnekkig blijven 

vosthouden oen de zogenoomde decodeerstrotegie en niet komen 

tot een directe herkenning von het woord ('spellende lezers'). 

Bij sommige woorden, bv. longe woorden, komen deze leerlingen 

in het geheel niet tot de betekenis von het woord. Andere lezers 

moken, bij het lezen von een tekst, te veel gebruik von 

semontische en syntoctische informetie en moken doordoor 

leesfouten. Deze lezers kenmerken zich door een overmetig 

gebruik ven de ·enticipeerstretegie' (ven der Leij, 1983). In dit 

verbond wordt ook wel gesproken von zg. 'redende lezers·. 

Specifieke leeshulp voor deze kinderen lijkt noodzekelijk. Eén 

wij ze woorop dit kon geschieden is door eudi ti eve i nf ormeti e 

oon te bieden tijdens het lezen. Zeker voor beginnende lezers is 
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de ouditieve vorm ven het geschreven woord von groot belong 

oongezien dit de enige monier is woorop toegong tot de 

betekenis von dot woord kon worden verkregen. Over het 

leereffect von klonkhulp tijdens het lezen is niet veel bekend. 

Wel wordt in de literotuur (Chomsky (1976), Corbo (1976) en 

von der Leij (1963)) veelvuldig gewezen op het feit dot het 

gelijktijdig oonbieden von visuele en auditieve informotie ('kijk 

en luister·-principe) leidt tot een verhoogde leessnelheid en 

leesmotivotie. 

Ook binnen het instituut voor Perceptie Onderzoek heeft 

onderzoek in dit koder plootsgevonden. Zo werd door Truin 

(1963) het effect ven klonkhulp bij het lezen von longe woorden 

door dyslectische kinderen onderzocht. De ouditieve informotie 

werd outomotisch op possende momenten oangeboden ('sprook 

naor keuze'). Uit het onderzoek bleek dot de 'klonkhulp' leidde 

tot een hogere leessnelheid, grotere leesmotivatie en minder 

leesfouten. 

Over de wijze woorop 'klonkhulp' moet worden oongeboden is 

echter nog weinig of niets bekend en is nog verder onderzoek 

vereist. In het hier gerapporteerde, explorotieve onderzoek 

wordt hiertoe een bi jdroge geleverd. 
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Ht1t1fdstuJ.• • .î: 

ONDERZOEK 

Doelstelling ven het onderzoek 

Het verwerven von inzicht over de wijze woorop klonkhulp bij 

het lezen von korte eenvoudige teksten moet worden oongeboden 

stoot hier centrool. Met nome de mote/oord von de eigen 

octiviteit von de leerling bij het bieden von klonkhulp zol in dit 

koder onderzocht worden. 

Opzet ven het onderzoek 

Om bovenstoond doel te bewerkstelligen werd een experiment 

uitgevoerd woorbi j klonkhulp geboden werd bij het lezen von 

teksten. Deze teksten werden zin voor zin op het beeldscherm 

von een computer oongeboden. In deze teksten zitten een oontol 

moeilijk leesbore woorden (doelwoorden), die elk een oontol 

molen (4 keer in totool) voorkomen. Zowel voor ols no het 

oef enen met de teksten worden de leesprestoties voor ieder 

doelwoord ofzonderlijk geregistreerd. Deze registrotie bestoot 

uit het meten von het oontol goed en fout gelezen woorden. Bij 

de goed gelezen woorden wordt ook de tijd vostgelegd die 

verstrijkt tussen de oonbieding von het woord en het lezen 

ervon. Het effect von oefening (conditie) wordt ofgemeten oon 

het verschil tussen voor- en nometing. De voor- en notoets zijn 
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gelijk. 

De klonkhulp werd op een drietal manieren oongeboden: 

- Zodro er een zin op het scherm verschijnt wordt in een 

rustig tempo de zin (outomotisch) voorgelezen. De zin blijft 

den nog 3 seconden stoon, woorno een witscherm von 1 

seconde zichtboor wordt, alvorens de volgende zin 

verschijnt. (conditie 1) 

- Idem ols 1., moor nu wordt een pouze von 5 seconden voor elk 

moeilijk woord (doel woord) ingelost alvorens het woord 

wordt uitgesproken. (conditie 2) 

- Een zin komt op het scherm, nodot de leerling op een knopje 

heeft gedrukt (muis-klik). Sprook wordt slechts beschikboor 

gesteld ols de leerling oongeeft (dmv. muis-selectie en klik) 

dot hij of zij dot woord wil horen. De volgende zin komt pos 

op het scherm ols de leerling weer op de knop drukt. 

(conditie 3) 

Om het leereffect von de drie condities met elkoor te kunnen 

vergelijken, is het noodzekelijk dot er drie vergelijkbare 

groepen leerlingen oon de condities worden toegewezen. Om 

onderling vergeli jkbore groepen te kunnen semenstellen is er 

een leestest (Brus-test) efgenomen. Deze leestest ken een 

onderscheid meken tussen de leerlingen, wot betreft de 

technische leesveerdigheid (zie bi jloge 5). Deornoost is ook het 

oordeel von de desbetreffende leerkrecht von invloed geweest 

op de uiteindelijke samenstelling von de groepen. 

Het oontol leerlingen in de verschillende condities bedreogt 
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resp.: 26 (conditie 1 ), 24 (conditie 2) en 22 (conditie 3). 

De leerHngen die getoetst werden volgen het reguliere 

besisonderwijs (derde leergroep, 6/7 jeer). 

Toetsing 

De vergelijking ven de verschi 11 ende condities ze l, zool s 

gezegd, pleets vinden op besis ven verschillen tussen voor- en 

nemeting. Een menier om dit te bereiken is vie het uitvoeren 

ven een verientie-enelyse weerbij de conditie els 

tussen-proefpersoon-fector wordt gebruikt en de tijd, d.w.z de 

voor- en nemeting, els binnen-proefpersoon-f ector. De 

interpretetie ven zo·n verientie-enelyse moet met de nodige 

omzichtigheid gebeuren. Een effect ven een conditie ken niet 

geconsteteerd worden middels een significent effect ven het 

hoofdeffect ven een conditie. Een effect ven de condities blijkt 

uitsluitend uit een signHiu1rale 11,lero.:.lie tu~~en lij'1 (voor- en 

nometing) en conditie (Ellermenn, 1986). 

Verder wordt de onolyse gecompliceerd door de ongelijke 

oontollen proefpersonen per conditie. Een zogenoemde 'Unequol 

N design· is derholve vereist (Winer, 1971). Hiermee zel bij de 

interpretotie rekening gehouden moeten worden. Ven belong is 

dot deze onolyse inhoudelijk overeenkomt met een onolyse ven 

de verschilscores tussen de voor- en nemeting en dot dit 

slechts één monier is om een leereffect te operetioneliseren. 
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Htt{tfdstuJ: 4: 

EXPERlt1ENT 

In dit hoofdstuk zel dieper ingegeen worden op enerzijds het 

gehenteerde stimulusmeterieel en enderzijds de experimentele 

situetie. 

Stimulusmoteriool 

In deze peregreef zel eendecht worden besteed een de wijze 

weerop de voor- en netoets en de teksten die in het onderzoek 

gebruikt worden, tot stond zijn gekomen. Achtereenvolgens 

komt een de orde: 

- voor- en netoets (:woordenlijst) 

- technische kenmerken ven de teksten 

- inhoudelijke kenmerken ven de teksten 

Voor- en n4t oets 

De woorden ven de voor- cq. netoets moesten een een eentel 

criterie voldoen. 

Allereerst moesten de woorden ven de juiste 

moeili jkheidsgreed zijn. Dit betekent det de woorden voor de 

lezer niet te gemekkelijk en niet te moeilijk leesbeer moeten 

zijn. Afhenkeli jk ven de leesveerdigheid ven de lezer zullen de 

woorden ven de voor- cq. netoets geselecteerd worden. Binnen 

de door ons geselecteerde ·experimentscholen· wordt gebruik 
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gemonkt von de frequent gehanteerde leesmethode 'Veilig Leren 

Lezen·. In deze leesmethode worden porollel oon de leesboekjes 

(1 t/ m 12) woorden met verschi 11 ende moe il ij khei dsgrood 

geïntroduceerd. In bijloge 3 is een tobel opgenomen woorin de 

woorden in volgorde von verwachte moeili jkheidsgrood eon de 

orde komen. 

De geselecteerde doel- en controlewoorden mogen niet eerder 

door de leerlingen zijn gelezen, oongezien eventuele 

leereffecten door oefening don moeilijker gemeten kunnen 

worden. Ook geldt de eis dot het leesniveou von de leerlingen 

leger moet zijn don het niveou von de woorden. Er moest echter 

wel voor worden opgepost dot de woorden niet te moeilijk 

worden gekozen; ze moeten nl. wel J:unnen worden geleerd. 

Uit de novroog bleek dot de leerlingen ven de experimentscholen 

tijdens het onderzoek leesboekje 6 hodden bereikt. In de 

dooropvolgende delen 9 en 1 O worden voor het eerst, in grotere 

frequentie, de drie-lettergrepige woorden behandeld. Het log 

don ook voor de hond om juist de doe 1 woorden uit drie of meer 

lettergrepen te loten bestoon. 

Een onder criterium wooroon de doelwoorden moesten voldoen 

wos dot de woorden tot de woordenschot von de leerlingen 

behoorden. Dit houdt in dot de leerling begrijpt wet er met het 

woord bedoeld wordt. Controle hierop vond ploots oon de hond 

von de streef woordenlijst von Kohnstomm e.o. ( 1981 ). 

In de toets moesten zich een oontol doelwoorden ( 19) bevinden. 

Dit zijn de woorden woorbi j het eigen 1i j ke 1 eereff eet moet 
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optreden d.m.v. het oefenen met de teksten. Hoost deze 

doelwoorden bevot de toets nog een oontol controlewoorden 

( 10), motivotiewoorden (5) en worming-upwoorden (5). De toets 

is opgenomen in bij 1 oge 1. Door is bij e 1 k woord verme 1 d wet 

voor type woord het is. 

Een lootste criterium, gehonteerd bij de selectie von de 

woorden, is dot ze somen binnen een goed lopend verheol 

moesten worden geplootst. 

De controlewoorden zijn woorden die quo moeilijkheidsgrood 

overeenkomen met de doelwoorden. Een voorbeeld is: 'winkelen· 

(doelwoord) en ·wendelen· (controlewoord). Aon de hond von 

deze controlewoorden kon ochterof bepoold worden of de 

leereffecten toe te schrijven woren oon de treotment of eon 

ondere foctoren. Gezien het feit dot de leerling tijdens voor- en 

notoets geconfronteerd wordt met zeer moeilijk leesbore 

woorden zijn een oontol zogenoemde motivotiewoorden 

ingebouwd. Dit zijn eenvoudige woorden, bestoonde uit één 

lettergreep, woormee de motivotie op peil wordt gehouden. De 

worming-upwoorden zijn woorden oon het begin von de toets om 

de leerling te loten wennen oon de experimentele situotie. De 

voor- en notoets bestoon oldus (omdot ze uiteroord identiek 

zijn) beide uit 39 woorden. 

Technische J:enmerJ:en "6n de leJ:slen 

Om de leerling zo weinig mogelijk te be losten en ervoor te 

zorgen dot de leerling voldoende gemotiveerd zou zijn tijdens 
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het onderzoek, moest er bij de somenstelling ven de teksten 

met een eentol technische kenmerken (i.v.m. de leesboorheid ven 

de teksten) rekening worden gehouden: 

- de verschijningsfrequentie von de doelwoorden per zin moet 

zo loog mogelijk zijn (1-2), 

- de spreiding ven de doelwoorden over de teksten moet 

optimeel zijn, 

- de zin meg meximeel 1 O woorden bevatten, 

- het eontel zinnen per tekst moet negenoeg constont zijn (20), 

- elk doelwoord moet verspreid over de teksten 4 keer een de 

orde zijn gekomen, 

- de woorden die in de teksten gebruikt worden moeten 

oonsluiten bij de woordenschot ven de leerlingen en moeten een 

de orde komen in het eenvonke li 1 k 1 eesonderwi j s, 

- met uitzonderina ven de doelwoorden mogen de woorden niet 

meer don twee lettergrepen bevotten, 

- gezien het feit dot olie woorden met uitzondering ven de 

doelwoorden gemekkelijk leesbeer moeten zijn, moeten deze 

woorden het liefst een zo groot mogelijke 

verschijningsfrequentie in de methode 'Veilig Leren Lezen· 

het,ben. 

Uiteindelijk werd een vijftol teksten ontwikkeld. De teksten 

zijn opgenomen in bi jloge 2. 

lnho11deliJJ.·e J.·enmerJ:en Vbn de teJ.•sten 

Noest de leesbeerheid ven de teksten moest ervoor gezorgd 
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worden det de teksten een goed lopend verheel vormen. De 

verhelen moesten oensluiten bij de belevingswereld von het 

kind en zo reëel mogelijk zijn. Doorneest moest er een zekere 

climox in het verheel zitten om de leerling tot verder lezen uit 

te nodigen. Omdet er veelel dezelfde woorden in de teksten 

werden gebruikt, moest er voor worden geweekt dot de verhelen 

te veel op elkeor gingen lijken. 

Beschrijving ven de experimentele situetie 

Het onderzoek werd uitgevoerd op een viertel bosisscholen in 

Eindhoven. In toteol nomen 72 leerlingen deel oen het onderzoek 

die efl<omstig weren uit 4 verschillende !<lessen. Binnen iedere 

klos werden drie vergelijkbore groepen leerlingen toegewezen 

een de drie condities. De leerlingen beschikten over bijno één 

joer leeservering. De kinderen die gedoubleerd hodden werden 

niet in het onderzoek opgenomen. Op elle scholen werd de 

leesmethode 'Veilig Leren Lezen· gebruikt. 

De leerling krijgt de voortoets, notoets en de vijf teksten op 

een Mecintosh computer (Apple) oengeboden. 

In de voor- of netoets worden de woorden ven de toets 

efzonderli jk op de monitor ven het scherm gepresenteerd. Er is 

gelet op een vest fixot iepunt op het scherm en een goed 

leesbeer lettergrootte en lettertype. De leerling dient de 

woorden herdop te lezen. Een begeleider die neest de leerling 

zit beoordee 1 t een ge 1 ezen woord met goed of fout. Omdot de 
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begeleider de woorden beoordeelt direkt nodot de woorden 

worden uitgesproken (hetgeen tevens de registrotietijd stopt), 

is het niet mogelijk voor de leerlingen ochterof verbeteringen 

oon te brengen. Een woord wordt ols fout beoordeeld ols het 

niet juist is uitgesproken. Als de klemtoon fout wordt gelegd 

kon het woord wel ols goed beoordeeld worden. Zodro de 

begeleider de letter ·g· (goed) of de letter 'f' (fout) indrukt 

verschijnt onmiddellijk het volgende woord von de toets op het 

scherm. De computer registreert op deze monier de leesfouten 

en de leestijd per woord (tijd tussen twee opeenvolgende 

ingedrukte letters). Er verschijnt ook een volgend woord ols de 

leerling het woord niet in 8 seconden heeft gelezen (moximool 

vostgestelde leestijd). Voor de doelwoorden log het percentoge 

op 211 en 81 voor resp. de voortoets en de notoets. 

Tijdens de troiningssessies worden de teksten zin voor zin o~• 

het scherm oongeboden. De tekst wordt niet in zijn totoliteit 

oongeboden omdot de mogelijkheid bestoot dot de leerling von 

een vol scherm het overzicht in de tekst verliest. In conditie 1 

wordt de tekst in een rustig tempo oon de leerling voorgelezen 

(D.i. t40 woorden per minuut). De 1 eerli ng krijgt vi o een 

koptelefoon outomotisch de sprook te horen. Conditie 2 is gelijk 

eon conditie 1, moor beschikt over een ingeloste voste pouze 

von 5 seconden voor elk moeili jl< leesboor woord (:doelwoord). 

Het idee om een pouze in te lossen is ofkomstig von de ervoring 

dot 1 eerli ngen bij het 1 ezen von moei 1i j ke woorden enige 

seconden tijd nodig hebben, voordot ze het woord uit kunnen 
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spreken. Bij conditie 3 kon de leerling zelf om de klenkhulp 

vrogen els hij dot nodig heeft. Met een zg. ·muis' wijst de 

leerling don een woord in de oongeboden zin oen, woordoor de 

gesproken versie ven dot woord kon worden opgevroogd. Deze 

muis zorgt bij verp 1 oot si ng dot een pij 1t je op het scherm 

beweegt. Als het pijltje op een woord stoot en wordt hierbij de 

knop ven de muis ingedrukt don wordt de klenkhulp eongeboden 

(dwz. wordt het woord uitgesproken). Gelijktijdig verschijnt er 

een hokje om het woord. Om elk oongewezen woord met 

intonotie te kunnen uitspreken is de tekst els geheel 

ingesproken en deerne in de vorm ven losse woorden digitool 

opgestegen. 
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Hoof dst11J.· 5· 

RESULTATEN 

In dit hoofdstuk worden de effecten von de drie verschillende 

troiningscondities voor zowel de doelwoorden ols de 

controlewoorden weergegeven. 

De worming-upwoorden en de motivotiewoorden zijn uiteroord 

niet in de onolyse opgenomen. 

Gebruikte c,fkortingen in dit hoofdstuk zijn de volgende: 

PP = proef persoon 

CA = woordcotegorie (controle- cq doelwoord) 

TN = tijd (voor- cq notoets) 

CO= conditie (conditie 1 = kijk en luister methode, conditie 2 = 

kijk en luister methode met pouzes en conditie 3 = sprook noor 

keuze methode) 
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Gemiddelde Leestijden 

In de figuren 1 tot en met 3 staan de leestijden (in seconden) 

als functie van voor- en nameting per conditie uitgezet. 

Uitgezet in figuur 1 zijn de meetresultaten van conditie 1: de 

gemiddelde leestijd van de controlewoorden op de voortoets 

(3.6 sec) en op de natoets (2.8 sec) en de gemiddelde leestijd 

van de doelwoorden op de voortoets (3.8 sec) en op de natoets 

(2.3 sec). 
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doe 1 woorden 

n.l. 
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Uitgezet in figuur 2 zijn de meetresultoten vtm conditie 2: de 

gemiddelde leestijd van de controlewoorden op de voortoets 

(3.7 sec) en op de notoets (2.8 sec) en de gemiddelde leestijd 

von de doelwoorden op de voortoets (3.7 sec) en op de notoets 

(2.0 sec). 
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Uitgezet in figuur 3 zijn de meetresultnten vnn conditie 3: de 

gemiddelde leestijd vnn de controiewoorden o~ dt! voortoet::> 

(3.7 sec) en op de nntoets (2.6 sec) en de gemiddelde leestijd 

vnn de doelwoorden op de voortoets (3.8 sec) en op de nntoets 

(2.0 sec). 
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In tebellen 1 tot en met 3 steen de resultoten von de 

vorientie-onalyses welke bij resp. de kijk en luister methode, 

de ki jl< en luister methode met pauze en de spraak naar keuze 

methode behoren {corresponderend met de figuren 1 tot en met 

3). 

S(Kg[ DF1 /DF2 r. PYAL~ t-€AN~ARE Sl.11!;1:îQ 

TM 1 /r., 67.1776 0.0000 !5.0471 !5.0471 

CA 1 /'2'5 1.0318 0.3195 0.4920 0.4920 

TM•CA 1 /r., 18.1406 0.0003 4.087' 4.087' 

pp Z5 8.0291 200.7277 

PP•TM 25 0.5217 13.0427 

PP*CA 25 0.4768 11.9202 

PP*TM*CA 25 0.2253 5.6337 

TABEL 1 

T8/lel /. res11ltaten van de vari8ntie-6nalyse vggr de leeslljde1. 

blÏ CQnditie I 

~E ~1 /[)f~ r. P YAL~ t-€AN~ARE Sl.11!;!: ~-

™ 1 /23 42.7777 0.0000 40.3129 40.3129 

CA 1 /23 23.3272 0.0001 3.777' 3.777' 

TM*CA 1 /23 8.06'f9 0.0093 3.7090 3.7090 
pp 23 7.6100 175.0306 

PP*TM 23 0.9424 21.6748 

PP*CA 23 0.1620 3.7249 

PP*TM*CA 23 0.4599 10.5776 

TABEL 2 

Ta/lel ~?. resultaten van de variantie-analyse vgor de lee$li/det. 

/11ï cgnditie 2 
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S(X.RC[ Df1 /DF2 E P VAL~ t-1:ANSQU#ll.f. Sll-1Cf' so. 

™ 
1 /21 195.4~ O.OCX,O ,ono, ,0.2209 

CA 1 /21 4.93~ 0.0375 1.1735 1.1735 

TH*CA 1 /21 20.52~ 0.0002 2.3854 2.3854 

pp 21 8.1395 170.9293 

PP*TH 21 o~, 5.3957 

PP*CA 21 0.2379 4.9966 

PP*TH*CA 21 0.1162 2.4403 

TABEL 3 

T6bel .J res11lt6ten "6n de "6nt1ntie-4n4/yse "oor de leestijde1. 

bij conditie "î 

Uit de verientie-enelyse blijkt nu het volgende: 

1. Er is bij elle groepen, zowel op de controlewoorden els op de 

doel woorden, een duidelijke vermindering in de leesti jden weer 

te nemen. Dit blijkt uit de figuren 1 tot en met 3. 

2. Uit de interectietermen (CA*TM) blijkt ook det dit verschil 

in leesti jden groter is bij de doel woorden. (p<0.0500). In elle 

condities heeft oefening, in welke vorm den ook, een 

significant leereffect opgeleverd. Om ne te geen of de 

verschillende condities een verschil in vooruitgeng te zien 

geven, reedpleegt men tebel 4. 
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S(Jlg( Df1 /Df2 E PYALUC t-€ANSQUAAE SU'10f~ 

co 2 /69 0.018) 0.9821 0.1428 0~ 
TM 1 /69 215.65'3 0.0000 125.3716 125.3716 
CO*TM 2 /69 12791 0.2848 0.74!6 1.4872 
CA 1 /69 15.5892 0.0002 4.66!6 4.66!6 
CO*CA 2 /69 1.3752 0.2596 0.4114 0.8228 
TM•CA 1 /69 36.seoE> 0.0000 9.96~ 9.969! 
CO•TH¼CA 2 /69 0.12~ 0.8804 0.0345 0.06SIO 
CO•PP 69 7.9233 546.6816 
to•PP•lM 69 0.5814 40.1132 
CO+PP+CA 69 0.2992 20.6417 
CO*PP*TM*CA 69 02705 18.6515 

TABEL 4 

Tabel 4. resultaten van de variantie-analyse.. gecombineerdvoo1 

de leestijden bij conditie ~.2 en .î 

Zoels el gemeld, ken een significent effect ven een conditle, 

elleen blijken ult de interectie ven CO met TM. Omdet de vreeg 

zich richt op een verschillend effect ven de conditie per 

woordcategorie, moeten we dus kijken of de drieweg interectie 

CO*TM*CA significent is. Det is niet het gevel. De conclusie 

moet dus zijn det elle drie condities gelijk zijn voor wet 

betreft hun effect op de leestijden (nameting min voormeting). 
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Leesfouten 

Op dezelfde monier ols dot met de leestijden gebeurd is zijn de 

leesfouten weergegeven in de figuren 4 tot en met 6. 

Uitgezet in figuur 4 zijn de meetresultoten behorende bij 

conditie 1: het gemiddeld oontol leesfouten bij de 

controlewoorden op de voortoets (5.2 fouten) en op de notoets 

(3.6 fouten) en het gemiddeld oontol leesfouten bij de 

doelwoorden op de voortoets (6.0 fouten) en op de notoets (2.4 

fouten). 
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Figt111r 4. leesf Dtll en bij CDndit ie / 
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Uitgezet in figuur 5 zijn de meetresulteten behorende bij 

conditie 2: het gemiddeld eentol leesf outen bij de 

controlewoorden op de voortoets (6.4 fouten) en op de notoets 

(4.6 fouten) en het gemiddeld oentel leesf outen bij de 

doel woorden op de voortoets (6.9 fouten) en op de notoets (2.9 

fouten). 
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Figill1r 5 leesfo11ten bi/ c.1.1nditie ;? 

32 



Uitgezet in figuur 6 zijn de meetresultoten behorende bij 

conditie 3: het gemiddeld oontol leesfouten bij de 

controlewoorden op de voortoets (6.3 fouten) en op de notoets 

(4.0 fouten) en het gemiddeld oontol leesfouten bij de 

doel woorden op de voortoets (6.6 fouten) en op de netoets (3.0 

fouten). 
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In de tobellen 5 tot en met 7 steen de resulteten ven de 

verientie-enelyses welke bij resp. de kijk en luister methode, 

de kijk en luister methode met pc,uze en de sprc,cik nc,cir keuze 

methode behoren (corresponderend met de figuren 4 tot en met 

6). 

SOlRC[ l)f1 /l)f2 E P YALI.E t-EANSQ.!ARE SlHOF iQ 

TM 1 /2'5 25.3387 0.0000 172.6538 172.6538 

CA 1 /2'5 02379 0.6300 0.9615 0.9615 

TM+CA 1 /25 5.7007 0.0248 28.0385 28.0385 
pp 25 81.3338 2033.3462 

PP+TM 25 6.8138 170.3462 

PP*CA 2'5 4.0415 101.0385 

PP+TM+c.+. 2'5 4.9185 122.9615 

TABEL 5 

T8bel 5 res11/t8ten v8n de fl8rJ°6ntie-6n8l!JSe J1oor de leesfo11te1. 

bij conditie I 

SOlRCE Qf:1 /Of2 E P YALI.E t-EANSOJ,!ARE SlHOF~. 

™ 1 /23 22.6923 0.0001 201.2604 201.2604 

CA 1 /23 1.9660 0.1742 8.7604 8.7604 

TM*CA 1 /23 72329 0.0131 27.0938 27.0938 
pp 23 1042387 2397.4896 

PP+TM 23 8.8691 203.9896 

PP*CA 23 4.4561 102.4896 

PP+TM+CA 23 3.7459 86.1562 

TABEL 6 

Tabel 6. res11/t8ten van de variantie-analyse voor de lettsfo11te1. 

bij conditie.;? 
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SCMIRCE Df1 /Df2 [ PVAL~ t'EANSOUNII. SU10f so. 

TH 1 /21 27.2654 0.0000 189.1023 189.1023 

CA 1 /21 0.5761 0.4563 2.5568 2.5568 

TH*CA 1 /21 3.5090 0.0~ ,.5568 9.5568 

pp 21 83.1261 1745.6477 

PP*TH 21 6.9~ 1 ◄5.6477 

PP*CA 21 4.4TI8 93.1'32 

PP*TH*CA 21 2.72~ 57.1932 

TABEL 7 

Tabel :::·. res11/t 6ten 11an de Yarlantie-analyse voor de /eesto11te1. 

DIÏ c.ondil Ie .r 

Uit deze figuren, gecombineerd met de resultaten ven de 

verientie-enelyses blijkt het volgende: 

1. Er is bij e11e groepen, zowel op de controlewoorden els op de 

doelwoorden, een duidelijke vermindering in het eentel 

leesf outen weer te nemen. Dit blijkt ook weer uil de figuren 4 

tot en met 6. Opgemerkt moet hierbij worden del het eentel 

fouten op de controlewoorden vermenigvuldigd is met 1.9 om de 

beide condities vergelijkbeer te meken. Er weren immers 10 

controlewoorden en 19 doelwoorden in de voor- en nameting. 

2. Uit de interectietermen (CA*TM) blijkt ook det dit verschil 

groter is bij de doelwoorden. In ene condities heeft dus de 

oefening, in welke vorm den ook, een significant leereffect 

opge 1 everd. 
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Met behulp ven tebel B kunnen we negeon of de drie condities 

een verschillend effect hebben gehod op de vooruitgong in 

leesprestot ies. 

~ DF1 /DF2 E P YAL.Lt t-€AN~IARE Sl.-t~SQ, 

co 2 /69 02384 0.7885 21.3388 42.6777 

™ 1 /69 74.6382 0.0000 562.4731 562.4731 
CO*TM 2 /69 0.120' 0.8863 0.9112 1.8224 
CA 1 /69 2.395 0.1263 10.3018 10.3018 
CO*CA 2 /69 0.2415 0.7861 1.0386 2.0773 
TM+CA 1 /69 15.716' 0.0002 60.6596 60.6596 
CO*TM*CA 2 /69 0.3170 0.7~4 1.2236 2.4472 
CO+PP 69 89.5143 6176.4835 
CO*PP*lM 69 7.53EO 519.9835 
CO*PP*CA 69 4.3003 296.7212 
CO*PP*TM*CA 69 3.8596 266.3110 

TABEL 8 

T8bel l1 res11lt8ten vBn de vBnantie-11nB/yse.. gecombineerd vaa, 

de leest outen b1ï c-ondit ie ~.~? en ..î 

Ook hier moet gekeken worden naar de drieweg interactie 

CA*CO*TM. 

Deze is niet significant (p>0.0500). Ook hier moeten we 

concluderen dat de drie condities gelijk zijn voor wat betreft 

de verbetering van de leesprestatie gemeten aan de hand van 

het aantal gemaakte leesf outen. 

De ·ruwe· data (meetresultaten per leerling per woord per 

conditie en per toets) zijn opgenomen in bijlage 4. 
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}l(,(tfdtduJ: 6.· 

CONCLUSIES EN DISCUSSIE 

In dit lootste hoofdstuk zol kort ingegoon worden op het effect 

dot de verschillende condities hebben gehod. 

Ook zo 1 het gedrog von de 1 eerli ngen tijdens de verschi 11 ende 

troiningscondities kort worden belicht. 

Verder nog enke 1 e opvo 11 ende zoken tijdens het feite 1i j ke 

experiment (slotopmerkingen). 

Effect ven de verschillende condities 

A 1 s we kijken noor het eff eet von de verschi 11 ende 

oefencondities kunnen we concluderen, zools reeds eerder is 

gedoon, dat de verschillen tussen de oef encondities wot betreft 

leestijden en leesfouten miniem zijn. Zowel oefening in 

conditie 1, conditie 2 ols conditie 3 leidt tot een duidelijke 

efnome ven het oontol leesf outen en een verhoging von de 

leessnelheid. Wel is er bij olle oefencondities (kijk en luister, 

kijk en luister met pouze en sprook noor keuze) sproke von een 

duidelijk leereffect. 
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&edreg ven de leerlingen 

De leerlingen weren over het elgemeen erg enthousiest om de 

teksten (mee) te lezen. Het feit det sommigen wellicht voor het 

eerst met een computer werkten, speelt hier uitereerd mee. De 

leerlingen wisten el ne één enkele keer precies wat er van hen 

verwecht werd. Diegenen die reeds eerder met een computer 

hedden gewerkt weren weer trots det ze er el iets van af 

wisten (zelf diskettes verwisselen ed.). Vooral bij conditie 3 

was de motivatie erg groot. De angst voor de muis was hier al 

snel verdwenen (als hij er überhaupt al was). Soms vroegen de 

leerhngen of ze nog een keer het verhaal mochten lezen, of 

gingen ze klankhulp opvragen bij de woorden die ze wél konden 

lezen. Ze vonden het den leuk om de gesproken versie van die 

woorden te horen. Over het algemeen velt er dus te zeggen det 

deze mani er van aanbieding qua motivatie zeker zijn vruchten 

afwerpt. 

Slotopmerkingen 

Hieronder zullen een aantal opvallende bevindingen bij de 

verschillende condities beschreven worden. 

KijJ.· en l11/$/er methode: 

- Of schoon er tegen de leerlingen van tevoren gezegd werd dat 

ze de teksten stil moesten meelezen, waren er toch enkele 
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leerlingen bij die de teksten hordop mee lozen. Dit is 

woorschijnhjk te wijten oon de monier woorop de leerlingen 

leren lezen in het .-~gui i~, e bä~•~u.-,de.-ni j:;. 

- Bij longe zinnen in de tekst vers lepte vook de oondocht. 

K1/J: en Juister methode met p611~--e.· 

- In de 5 seconden longe pouze die voor elk doelwoord zot, 

verslopte soms de oondocht ven de leerlingen. Dit uitte zich in 

zoken ols rondkijken, hoesten, proten etc. Een kwontitotieve 

meting von steekproefsgewijs turven leverde op dot dit zich in 

ongeveer ai ven de situoties voordeed. Bij de ondere 92i lozen 

de leerlingen wel goed mee. 

- Opvollend wos dot de leerlingen zich beter op het doelwoord 

konden concentreren els een zin met een doelwoord begon. 

- De 'betere· lezers lozen in de pouze vonk verder don olleen het 

doel woord. 

- Door sommige leerlingen werd de indruk gewekt dot deze 

conditie een sooie oonbiedingsvorm is, i.v.m. de voor hen 

wellicht te longe pouzes. 

Spr66J: tJ66r J:ellze: 

- De meeste leerlingen hodden geen problemen met het bedienen 

von de muis. Sommigen moesten er toch even oen wennen en 

monkten fouten ols: het oppokken ven de muis; kwortslog 

verdrooien ven de muis. Ook weren er enkelen die zich geen rood 

meer wisten els ze met de muis ven de tof el of zouden moeten 
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rollen om toch nog een woord een te kunnen wijzen. 

- Ne kwentitetieve meting ven steekproefsgewijs turven 

kunnen we zeggen det ongeveer een kwert ven de opgevreegde 

woorden uit niet-doelwoorden bestond. 

- Woorden die veek zijn opgevreegd zijn: 'iedereen·, ·geveerlijk', 

'bestuurder· en ·vrechtwegen· (door resp 301, 201, 151 en 101 

ven de leerhngen). 

- De motivetie ven de leerlingen wes bij deze conditie duidelijk 

groter den bij de endere twee condities. 

- In de ·spreek neer keuze· methode bestond de mogelijkheid om 

zelf de gesproken versie ven een woord op te vn,gen. De 

uitgesproken woorden weren dezelfde els die de leerlingen in 

beide kijk en luister methodes te horen kregen. De intonotie 

wes logisch voor zijn context (de zin), moor ols de woorden los 

werden opgevraogd (conditie 3), leidde dit soms tot slechte 

versteenbeerheid. In een vervolgonderzoek zou, ons insziens, 

hiermee rekening moeten worden gehouden door de woorden 

zonder zinsintonetie een te bieden. 

Tot slot moeten we nog opmerken det het gehenteerde 

lettertype niet toereikend wos voor de hoofdletter T. Deze 

letter werd veok gelezen els de kleine letter T. Dit wes voorol 

lestig bij het woord 'Iedereen·. 

Typerend voor sommige scholen wes det voor het woordje 'het' 

werd gelezen het woordje ·ur. De leerlingen merkten dit vaak 
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zelf op omdet het woordje werd voorgelezen els 'het'. 
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Bijl6ge l: 

YQQR-EN NATOETS 

Hieronder stocm de woorden die in de voor- cq notoets zijn 

opgenomen, vermeld. Per woord is oongegeven of het goot om 

een doelwoord (d), controlewoord (c), worming-upwoord (w) of 

een motivotiewoord (m). 

1. duim w 2 1. knikkeren d 
2. toeteren d 22. plotseling d 
3. reus w 23. oversteken d 
4. school m 24. winkelen d 

5. pepier w 25. ellemeel C 

6. voorzichtig d 26. sineeseppels d 
7. moeder w 27. keukenkest C 

6. geschrokken d 28.boek m 
9. fietsbel w 29. vuur m 
10. geveerli jk d 30.boodscheppen d 
11. vekent ie d 31. overkent d 
12. beneden C 32. luisteren C 

13. voetbellen d 33. kietelen C 

14. kees m 34. winkeljuffrouw d 

15. gisteren C 35. vracht wegen d 
16. proberen d 36. hondehok C 

17. verdrieUg C 37.bestuurder d 
18. netuurli jk C 38. krentenbrood d 
19. stoel m 39. wendelen C 

20. iedereen d 
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Bijl6ge~?: 

TEKSTEN 

Op de volgende 5 bledzi jden vindt U de teksten zools deze een 

de leerhngen zijn voorgelegd. De volgorde ven de teksten is 

geh jk oen de volgorde woorin de leerlingen de teksten kregen 

oengeboden tijdens het experiment. 
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Pos op. Hiep 

Iedereen heeft vokontie. 

Kees wil spelletjes goon doen. 

Hij wil goon knikkeren en doorno goon voet bollen. 

Miep goot winkelen. 

Miep koopt tien sinoosoppels en een krentenbrood. 

Ze beteelt bij de winkeljuffrouw. 

Doorno goot Miep met de boodschappen noor huis. 

Ze moet een streot oversteken. 

Miep woont oon de overkant von de stroot. 

Plotseling komt er een vrachtwagen oon. 

Miep ziet hem niet. 

De bestuurder kijkt boos noor Miep en begint te toeteren. 

Hij roept:"Voorzichtig, doe niet zo geveorli jk! 

Je moet proberen uit te kijken!" 

Miep is erg geschrokken. 
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Spelen op straat 

Piet en Kees hebben vokontie. 

Ze goon spe11etjes doen. 

·Goon we voetbollenr, vn,ogt Piet oon Kees. 

·Nee, ik go liever knikkeren·, zegt Kees. 

·Door heb ik geen zin in·, zegt Piet. 

"Don goon we moor voetbollen", zegt Kees. 

Piet en Kees lopen noor de wei. 

De wei ligt oon de overkont von de stroot. 

Ze moeten de stroot oversteken. 

Piet hoort niet dot er een vrochtwogen begint te toeteren. 

De bestuurder roept:"Voorzichtig, kijk uit!" 

Geschrokken lopen Piet en Kees noor huis. 

De moeder von Piet en Kees zegt:"Go moor knikkeren. 

Oot is niet zo gevoorlijk." 

48 



Noor zee 

Het is vakentie. 

Den hoef je niet near school. 

Rik en Loes gaan naar zee. 

Iedereen gaat mee: vader, moeder, de hond en de poes. 

Rik en loes gaan voetbellen op het strand. 

Plotseling rolt de bal in het water. 

Rik en loes proberen de bal terug te halen. 

·voorzichtig, ga niet te ver", roept Loes. 

Iedereen kijkt naar Rik en Loes. 

Rik pakt de bal en zwemt terug naar Loes. 

·Het is gevaarlijk om ver te zwemmen·, zegt vader. 

·we zijn erg geschrokken·, zegt moeder. 

Don gaan ze noor huis. 

Als de vol<ontie voorbij is, gaat iedereen weer noor school. 
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Bij de bakker 

Jon en Toos willen goon eten. 

Het krentenbrood is op. 

Moeder kon geen boodschoppen holen, wont er komt bezoek. 

Ze zegt:·Goon jullie bij de bokker krentenbrood kopen." 

Jon en Toos goon winkelen. 

De bokker woont oon de overkont von de stroot. 

De winkeljuffrouw vroogt:"Moeten jullie veel boodschoppen 

holen?" 

·Nee, olleen krentenbrood", zegt Jtsn. 

"Julhe mogen proberen het brood von de plonk te pokken." 

Jon en Toos proberen het brood te pokken: 

Ze kunnen er niet bij. 

De winkeljuffrouw pokt zelf het brood. 

·Goon jullie groog winkelen?", vroogt de winkel juffrouw. 

·11< vind het leuk", zegt Toos. 

Jon en Toos lopen met de boodschoppen noor huis. 
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De hond 

Bos en An doen spelletjes op stroot. 

Aon de overkont stoot een vracht wogen. 

Plotseling begint die te toeteren. 

Bes en An horen hem toeteren. 

De bestuurder stopt uit. 

In zijn hond heeft hij sinoosoppels. 

Hij moet voorzichtig zijn bij het oversteken. 

·Doen jullie spelletjesr, vroogt hij. 

·Je, wij zijn eon het knikkeren·, zegt Bos. 

·Doe je meer, vroogt An. 

·Nee, ik breng hier sinoosoppels-, zegt de men. 

De bestuurder belt oen bij het huis ven Bos en An. 

Moeder is niet thuis. 

Ze is goon winkelen. 

Plot se 1i ng hoort hij een hond b 1 off en. 

Hij loot de sinoosoppels vollen. 

Geschrokken holt hij weg. 

Hij moet de stroot weer oversteken. 

Hij stopt in de vrocht wogen. 

Bos en An moeten hord lochen. 

De hond ven Bos en An is niet gevoorlijk. 

Hij bloft olleen hord. 
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8i/l6§e "J.· 

NOEILIJKHEIDS&RAAQ 

In de methode 'Veilig Leren Lezen· zit de opbouw van de 

woorden als volgt in elkaar: 

lMsuekjt 1'.-. woorden to.liohmg ... 
1 &. 2 91DbMlwoorden ..,.. 1ftttr hMft "" ........ 

klank 
wiss.lwoordln .tt,ltid Yin ttn 91oblllwoord 

Mn lftttr .jdgd ... 9ft'1 ,wttt 
oftofttyotgd 

rttds Nhlndtldt a. pel"IOOftfVOl'ffl . +t 

3 kllrllczuinr• 
woordln 

m-k, k-m of m-k-m s1ruc1ulr 

4 m-k-m-woordln •Niglnd «. b/d 

twttlttttr .... ~ld uit twtt NhYouctigt 
woordln lcortt woordln 

iinlttttrrfPiot mtt twtt bf9n- .n/of 
woorden ~1inbrs 

vtrklmwoordln tw"lttttr"epig 

s éénlttttr .... "'"open lttttr"ttp 
woordln mdiglnd«.no/• 

mdiglnd «. oei/Ni/Olfi/HUW/itvw 
Mfi91nd«.oh/cht 
.......... ouw 

1w"1ttttr .. .,. 
vrilf.-w-dln 

6 •lttttr.-fPl9t twttbttir«-mcnedlk1inbrs 
woorden rit mtdlklinbrs voor- of ater-wi 
twMlftttrrepigt -Mstllnd uit tw" MnVoudigt woorclen 

woorclen -mtt st,mmt ••• tn twttdt lttter"ttp 
-mtt btkllmtoondt lcortt klinbrs, 

9fVOlgd door twtt 9tlljct mtdlkltnktrs 
-dt ttrst. 1ttttr.-ttp hNft als 

YOOf'VONs.1; 'at', 'vtr\ 'bt' of 'mt' 

7 twtt1ttttrrtpigt mtt open 1ttttrr"P 

8&9 rit «./of mttr- mdigtnd op: 1ijc', ••• , "mij', 'tjt', 
lftttr"tpigt • .,. ••• 'tntn. of '•lift. 
woordln 

10,11 &. 12 rit .n/of mttr- mot11ijcfrt - bthortndt tot htt 
1ttttr"tpigt ..., ... li.Jc• 1Nsendff trijs 
woordln 

TABEL 1. OPBOUW WOORDEN 'VEILIG LEREN LEZEN' 
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81jl6ge4-

DE RUWE DATA 

Hieronder zijn de ruwe dete vermeld zoels ze zijn verwerkt tot 

de resulteten die zicht boer zijn in hoofdstuk 5. 

In onderstoonde tobel zijn de volgende voriobelen gebruikt: 

CO stoot voor conditie. Deze voriobele kon dus de weerde 1, 2 

of 3 hebben. 

PP st88t voor proefpersoon. In tot8ol is de test bij 72 

proefpersonen of genomen. 

Tt1 stoot voor het type test, nl. de voor- of de notest. 

CA stoot voor het type woord, nl. controle of doetwoord. 

RT stoot voor het oontel gelezen fouten en voor de gemiddelde 

tijd von de goed gelezen woorden. 
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DATA f-'Rfl"'l NL 0-F XPER IMF.NT 
Data to be Tcad as fellows. <IN ALICf FORMAT>. 

PP=72, TM=02, CA~02, RT•02. 

PF 72, 
CO ~- Bt-TWFCN 

1 J . 2b 
2 27 .. 5(1 : 

3 5J .. 7;• : 

SUBECTS FAClOR AS FOLLOWS. 
TRADITIONAL. sr.• ~.NU L 1s·, 1::N MEltiOD 
SEE AND LISl~N METHOD 
SPEECH AT WH l . 

TM PRETEST POSTTEST 

CA CATEQOklE OF WORDS 
1 : CONTROL WORDS <10 IN All.l 
2 : TARGET wonos <PRAC1JSEl1 PURINÇ 4 TRANINGSSESSIONS) (19 IN ALL> 

Rl RESPONS TYPE 
1 TOTAL NUMBER OF ERRORS <NUT COR~ECTEO FOR NUMBER OF WORDS INCA> 
2 ME.AN RE.ADlNG TIMf FOR COlnl;C:lLY RE:AD WORDS. 

0.000 IS MISSING DATA <NG WQRllS READ CORRECTLV IN THIS TEST>. 
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co pp CA TM ERROR TIME 
•=•• ••== =•-•&•••= ••==•••==- ===•=== ------=-1 1 cont'rol p'retest 9.000 4.867 

1 1 ta,-get p'retest 18.000 S.650 
1 1 cont'rol posttest 4. 000 5.047 
1 1 ta,-get posttest 15 000 5.592 
1 2 cont'rol p'retest 1 000 3.485 
1 2 ta,-get p'retest 2 000 3.847 
1 2 cont'rol posttest 1 000 2. 159 
1 2 ta,-get posttest 1. 000 1. 683 
1 3 cont'rol pTetest 6 000 4.417 
1 3 ta,-get p'retest 12.000 6.212 
1 3 contTol posttest 5 000 4. 527 
1 3 ta,-get posttest 1. 000 2.213 
1 4 contTol p'l"etest 1 000 2. 759 
1 4 t•rget pTetest 1 000 3.019 
1 4 control posttest 0 000 1. 468 
1 4 ta'l"get posttest 0 000 1. 074 
1 5 cont'rol pretest 2 000 4.496 
1 5 target pretest 10 000 5. 156 
1 5 control posttest 5. 000 2. 563 
1 5 target posttest 4. 000 2. 511 
1 6 control p'l"etest 0.000 2.278 
1 6 target p'l"etest 1 000 1.909 
1 6 control posttest 0 000 1. 315 
1 6 t•rget posttest 1. 000 1. 186 
1 7 control pTetest 6 000 7.425 
1 7 ta,-get pTetest 13 000 4.875 
1 7 cont'rol posttest 2 000 6.360 
1 7 ta,-get posttest 4.000 3. 528 
1 8 cont'rol pTetest 1. 000 3.206 
1 8 target pTetest 3. 000 3.320 
1 8 cont'rol posttest 2 000 1. 910 
1 8 ta,-get posttest 1 000 1. 194 
1 9 control p'retest 3 000 6. 129 
1 9 target pTetest 15 000 5.783 
1 9 control posttest 5 000 5.047 
1 9 t•Tget posttest 6.000 5.012 
1 10 contTol p'retest 0.000 2.018 
1 10 t•'l"get pretest 0 000 1. 997 
1 10 cont'rol posttest 1 000 1. 315 
1 10 ta'l"get posttest 0.000 1. 192 
1 11 control p'l"etest 2 000 3. 150 
1 11 target p'l"etest 1 000 3.629 
1 11 control posttest 0 000 2.567 
1 11 target posttest 0 000 2.004 
1 12 contTol p'retest 3.000 3.352 
1 12 target p'l"etest 6 000 3. 499 
1 12 contTol posttest 0 000 2.377 
1 12 t•rget posttest 1 000 2.097 
1 13 control p'l"etest 6 000 4.063 
1 13 target p'l"etest 17.000 S.625 
1 13 control postt1ut 5 000 3. 530 
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1 13 ta,-get posttest 13 000 :5. 103 
1 14 contTol pTetest 2 000 :5.077 
1 14 ta,-get p,-etest 8 000 :5. 183 
1 14 contTol posttest 2 000 3.319 
1 14 ta,-get posttest 1 000 1. 649 
1 15 contTol pTetest 0 000 0.445 
1 15 ta,-get pTetest 0 000 0.504 
1 15 contTol posttest 0 000 0.600 
1 15 ta,-get posttest 0 000 0.616 
1 16 contTol pTetest 9.000 4.983 
1 16 ta,-get pTetest 18 000 5.633 
1 16 contTol posttest 6000 4.767 
1 16 ta,-get posttest 9.000 5.082 
1 17 contTol pTetest 0 000 1. 838 
1 17 ta,-get pTetest 1 000 2.373 
1 17 contTol posttest 0 000 2.053 
1 17 ta,-get posttest 1 000 1. 498 
1 18 contTol pTetest 2 000 4. 115 
1 18 ta,-get pTetest 3000 4. 193 
1 18 contTol posttest 1. 000 2. 183 
1 18 ta,-get posttest 0 000 1.691 
1 19 contTol pTetest 1 000 1.809 
1 19 ta,-get pTetest 1 000 1. 967 
1 19 contTol posttest 0 000 0.695 
1 19 ta,-get posttest 0 000 0.704 
1 20 contTol pTetest 1. 000 2.433 
1 20 ta,-get pTetest 3.000 2.232 
1 20 contTol posttest 1 000 1. 920 
1 20 ta,-get posttest 0 000 1. 411 
1 21 contTol p,-etest 5 000 4.820 
1 21 ta,-get pTetest 7.000 5.544 
1 21 contTol posttest 3 000 3.805 
1 21 ta,-get posttest 1. 000 3.592 
1 22 contTol pTetest 3 000 3.814 
1 22 ta,-get pTetest 3.000 4.537 
1 22 contTol posttest 1 000 4. 130 
1 22 target posttest 0 000 2.007 
1 23 contTol pTetest 3.000 3.583 
1 23 ta,-get p,-etest 6.000 3. 555 
1 23 contTol posttest 2.000 2.788 
1 23 ta,-get posttest 1 000 1. 845 
1 24 contTol pTetest 1 000 1. 111 
1 24 ta,-get pTetest 0 000 1. 185 
1 24 cont,-ol posttest 0.000 1. 222 
1 24 ta,-get posttest 0.000 0.843 
1 25 control pretest 0.000 4.028 
1 25 ta,-get pretest 6 000 4.385 
1 25 control posttest 1 000 3. 144 
1 25 ta,-get posttest 2. 000 2.263 
1 26 control pTetest 0 000 2.925 
1 26 ta,-get pretest 1 000 3.547 
1 26 contTol posttest 0.000 1. 938 
1 26 target posttest 0.000 1. 273 
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2 27 contTol p,-etest 1 000 3.254 
2 27 t•Tget pTetest 3.000 2.982 
2 27 contTol posttest 1 000 1. 409 
2 27 t•,-get posttest 1000 1.022 
2 28 contTol p,-etest 1 000 2.930 
2 28 t•Tget p,-etest 7.000 2.947 
2 28 contTol posttest 1. 000 1.398 
2 28 ta,-get posttest 1 000 0.981 
2 29 contTol pTetest 1 000 4.263 
2 29 t•rget pretest 3.000 4.250 
2 29 control posttest 1. 000 2.743 
2 29 t•rget posttest 1 000 1.417 
2 30 control pretest 1 000 3.304 
2 30 target p,-etest 4.000 2.906 
2 30 contTol posttest l 000 1.909 
2 30 target posttest 0.000 0.848 
2 31 control p,-etest 8.000 7.492 
2 31 target pTetest 9.000 4.833 
2 31 control posttest 3 000 3. 183 
2 31 target posttest 1. 000 4.008 
2 32 control pretest 2 000 4.675 
2 32 target pTetest 8.000 4. 773 
2 32 contT'ol posttest 2.000 2.733 
2 32 target posttest 2 000 2. 116 
2 33 control p,-etest ~ 000 4.871 
2 33 target p,-etest 11. 000 4.673 
2 33 contTol posttest 4.000 3.422 
2 33 ta,-get posttest 2.000 2.438 
2 34 contTol p,-etest 0.000 1. 868 
2 34 t•,-g•t pTetest 1. 000 1. 868 
2 34 contTol posttest 0 000 0.562 
2 34 ta,-get posttest 0. 000 0.496 
2 35 contTol p,-etest 1.000 2.056 
2 35 ta,-g,t pTetest 3.000 1.782 
2 35 contTol posttest 0.000 1. 483 
2 35 ta,-get posttest 0.000 0.856 
2 36 contTol p,-etest 0.000 1.683 
2 36 ta,-get p,-etest 0.000 1. 558 
2 36 contTol posttest 0 000 0.800 
2 36 ta,-get posttest 0 000 0.415 
2 37 contTol pTetest 9.000 6. 500 
2 37 t.a,-get p,-etest 9.000 5. 163 
2 37 contTol posttest 2 000 3. 138 
2 37 ta,-get posttest l 000 2. 799 
2 38 contTol p,-etest 3 000 4.314 
2 38 ta,-get p,-etest 6 000 4.726 
2 38 contTol posttest 3.000 4.410 
2 38 ta,-get posttest 6.000 3.086 
2 39 contTol pretest 2. 000 2.467 
2 39 target pTetest 6 000 3.422 
2 39 contTol posttest 1 000 2.333 
2 39 target posttest 0 000 1. 516 
2 40 contT'ol p,-etest 10 000 0.000 
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2 40 taT'get pT'etest 16000 4. 544 
2 40 cont1'ol posttest 7.000 4. 911 
2 40 t•T'get posttest 10 000 3.048 
2 41 cont1'ol pT"etest 6.000 3.446 
2 41 ta,-get p,-etest 14.000 4.677 
2 41 cont,-ol posttest 4.000 4.075 
2 41 t•,-get posttest 5. 000 2. 714 
2 42 contT'ol p1'etest. l 000 3. 150 
2 42 ta,-get p,-etest 2.000 3.226 
2 42 contT'ol posttest 2 000 3.385 
2 42 te,-get posttest 4.000 2.866 
2 43 contT'ol pT'etest 0.000 0.742 
2 43 t•,-g•t pretest 1. 000 0.698 
2 43 cont1'ol posttest 0.000 0.812 
2 43 ta,-get posttest 0 000 0. 510 
2 44 contT'ol pretest 10 000 0.000 
2 44 target pretest 19.000 0.000 
2 44 cont1'ol posttest 9.000 ó.600 
2 44 target posttest ló.000 3.428 
2 45 cont1'ol pretest 3 000 3.943 
2 45 target p1'etest 7.000 4.085 
2 45 cont1'ol posttest 3.000 3.069 
2 45 ta,-get posttest 3 000 1. 526 
2 46 control p'retest 4.000 4.756 
2 46 t•rget p1'etest 3.000 4.902 
2 46 control posttest 0.000 2.853 
2 46 ta,-get posttest 0.000 1. 532 
2 47 cont1'ol pretest 0.000 1.493 
2 47 ta,- g et p1'etest 3.000 1. 828 
2 47 control posttest 1 000 1. 180 
2 47 t•,-get posttest l 000 0.809 
2 48 cont1'ol p1'etest. 1. 000 2.872 
2 48 t•rget p,-etest 3.000 3.703 
2 48 control posttest 0.000 1.788 
2 48 target posttest 0.000 1. 731 
2 49 cont1'ol p'retest 9.000 ó.417 
2 49 taT'get pt-etest 18 000 ó.617 
2 49 cont1"ol posttest 8.000 5.975 
2 49 taT'get posttest 13.000 4.708 
2 50 control p,-etest 2.000 5.946 
2 50 ta,-get pTetest 9.000 5.747 
2 50 contT'ol posttest 2.000 3.956 
2 50 target posttest 3.000 4.300 
3 51 cont1"ol p,-etest 7.000 5.883 
3 51 ta,-get pT'etest 15 000 4.567 
3 51 cont'rol posttest 4.000 4.983 
3 51 target posttest ó.000 2.328 
3 52 control p'retest 0.000 1.453 
3 52 target p'retest 1. 000 1.523 
3 b2 contT'ol posttest 0.000 0.918 
3 5~ ta,-get posttest 1000 0.905 
3 53 cont'rol pretest 3.000 2.264 
3 53 ta,-get pretest 3.000 3.268 
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3 53 contT'ol posttest 1 000 2. 117 
3 53 taT"get posttest 2. 000 1.690 
3 54 contT'ol pT'etest 2 000 2. 181 
3 54 target pretest 1 000 2. 134 
3 54 control posttest 1 000 0.828 
3 54 t•rget posttest 0.000 0.768 
3 55 contT'ol pT'etest 4.000 4.892 
3 55 target pTetest 9.000 4.645 
3 55 control posttest 4.000 2.719 
3 55 taTget posttest 3.000 1. 832 
3 56 contT'ol pTetest 6 000 5.996 
3 56 t•rget pT'etest 10 000 5.859 
3 56 contT'ol posttest 1 000 3.985 
3 56 taT"get posttest l. 000 4. 113 
3 57 contT'ol pT'etest 1 000 4.737 
3 57 target pretest 9.000 5.487 
3 57 control posttest 0 000 3.338 
3 57 target posttest 1 000 2.497 
3 58 contT'ol pretest ~ 000 3.615 
3 58 ta,-get pretest 5 000 4.054 
3 58 contT'ol posttest 1 000 2. 157 
3 58 target posttest 1 000 1.931 
3 59 contT'ol pretest 3.000 4.462 
3 59 target pT'etest 12.000 5. 398 
3 59 control posttest 3.000 3.852 
3 59 target posttest 10 000 3.091 
3 60 contT'ol pT'etest 6 000 6. 150 
3 60 taT'get pT'etest 16.000 6.994 
3 60 contT'ol posttest 8.000 5. 108 
3 60 taT'get posttest 11 000 4.915 
3 61 contT'ol pT'etest 5 000 3.363 
3 61 target pretest 8 ooo 3.695 
3 61 contT'ol posttest 2 000 2.335 
3 61 target posttest 4.000 1.474 
3 62 contT'ol pT'etest 4.000 6.478 
3 62 taT'get pT'etest 10.000 5.878 
3 62 contT'ol posttest 2 000 4.867 
3 62 taT"get posttest 5 000 4.007 
3 63 contT'ol pT'etest 5 000 5.380 
3 63 t•Tget pT'etest 11 000 5.819 
3 63 contT'ol posttest 1 000 4.224 
3 63 target posttest 5 000 3.220 
3 64 contT'ol pT'etest 0 000 0.928 
3 64 t•Tget pT'etest 0 000 1. 230 
3 64 contT'ol posttest 0 000 0.712 
3 64 taT"get posttest 0 000 0.680 
3 65 contT'ol pT'etest 0 000 1. 970 
3 65 taT"get pT'etest 0.000 1. 733 
3 65 contT'ol posttest 1 000 0. 569 
3 65 taT"get posttest 0.000 0.583 
3 66 contT'ol pTetest 1 000 3.759 
3 66 target pT'etest 3.000 3.375 
3 66 contT'ol posttest 1 000 1.544 
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3 66 target posttest 2 000 1.472 
3 67 control pretest 3.000 3.264 
3 67 target pretest 3.000 3.026 
3 67 control posttest 1. 000 1.998 
3 67 target posttest 2 000 1. 215 
3 68 control pTetest 2 000 2.558 
3 68 target pretest 3 000 2. 593 
3 68 control posttest 1. 000 1. 128 
3 68 target posttest 0 000 0.794 
3 69 control pretest 10 000 0.000 
3 69 target pTetest 19.000 0.000 
3 69 contTol posttest 10 000 0.000 
3 69 ta,-get posttest 1;? 000 2.455 
3 70 control pTetest 2 000 3.738 
3 70 ta,-get pretest 2 000 3.787 
3 70 control posttest 0.000 2.423 
3 70 ta,-get posttest 0 000 1. 687 
3 71 cofltrol pretest 1. 000 2.006 
3 71 t•rget pretest 3 000 1. 917 
3 71 control posttest 1 000 1. 007 
3 71 target posttest 0.000 1. 146 
3 72 control pretest 2 000 3.596 
3 72 ta,-get pTetest 2 000 3.732 
3 72 contTol posttest 1. 000 2.804 
3 72 ta,-get posttest 0.000 1. 227 
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Bijl6ge5: 

BRUS-EEN-NINUUT-TEST 

De Brus-één-minuut-test is een test ter bepoling von de 

technische leesveerdigheid der leerlingen. De test is 

genormeerd voor het tweede, derde en vierde leerjeer. Er zijn 

twee perellel-vormen ven de test beschikbeer. Indien men de 

test een tweede keer binnen een helfjeer wil efnemen is het 

gebruik ven de perellel-vorm gewenst in verbond met een 

mogelijk leereffect bij het herhoolde toepessen ven dezelfde 

vorm binnen een kort tijdsbestek. 

De leerling wordt gevreegd de lijst woorden snel en foutloos te 

lezen (efneme duur = 1 minuut). De behoelde score voor de test 

wordt berekend door het eontol fout gelezen woorden ven het 

totoel oontol gelezen woorden ef te trekken. 
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weg juffer gebruis kliek 

doel vervelen touwtrekken oonmoedi gen 

ols botermes sobel verwording 

tol bouwgrond vogelveer vermelden 

nek korten ofleiding beumbreker 

koek gedrooi uitstijgen schot eren 

leek blouwgroen slokker snuifdoos 

vlug rots zoodknop zondzee 

kort opleiding b 1 oemengeur betrekkelijk 

tof el peen betrouwboor inmiddels 

zoom buitenleven uitstoren duizeligheid 

slopen terugvollen wondelploots wopenbroeder 

opeens uitkloppen opsieren weersponnig 

helemool oolmoes voderli jk opsjorren 

durf inwinnen toedrooien metgezel 

vluchten boren hondslog beperken 

muurvost strop doorluchtig onbeslogen 

toolwerk inlonds ofweren drenkeling 

doorknippen jeuken wegsteken schreeuwerig 

houtblok bijhouden stodsschoon terugsloffen 

beweeg meegeven zweren ertslijn 

tondvlees stoof kleurig omstonder 

leeftijd dotum pleister willekeur 

opdrocht tegoed vezel gemoedsrust 

wooien ziekenbezoek beschouwing opeengooi en 

loeien ochterlond tijdstip toegonkeli jk 

goudlond lever terugzei 1 en gevoelsmens 

stoef doorroeien oonbieder ellenlong 

groed hovenhoofd giftpijl kegelvormig 
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