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VOORWOORD 

Dit verslag beschrijft het effect van een alternatieve manier van 
tekstpresentatie waardoor het begrip van tekst bevorderd wordt: 
tekstpresentatie waarbij zinnen visueel gemarkeerd zijn voor 
betekenisvolle woordgroepen. Bovendien is een programma ontwikkeld dat 
zinnen (van eenvoudige teksten) opsplitst in die betekenisvolle 
zinsdelen. 
Aan beide delen van dit onderzoek hebben velen bijgedragen. Met name 
heb ik veel gehad aan de deskundige adviezen van mijn begeleider 
Pieter Reitsma. Henk Ellermann heeft de verwerking van de talrijke 
gegevens op zich genomen. Jeroen Eck heeft de benodigde programmatuur 
voor het experiment en van de tekstparser geschreven. Verder heeft 
Theo de Jong geholpen met het copiëren van spraak en is Don Bouwhuis 
bereid gebleken het verslag kritisch door te lezen. Natuurlijk is ook 
de medewerking van de scholen noodzakelijk geweest. Hoewel ze in een 
zeer drukke periode verzocht werden hun medewerking te verlenen, 
toonden ze zich bereidwillig en gelnteresseerd. 
Ik dank hen allen voor hun inzet en inbreng. 
Het onderwerp van onderzoek is dan wel niet specifiek taalkundig, het 
is echter zeer leerzaam geweest. Ook het werken in een project is 
plezierig gebleken. Het belang van organiseren en overleg is snel 
duidelijk geworden. Ik ben dan ook zeer dankbaar dat ik van de 
faciliteiten van het IPO gebruik heb mogen maken en vanuit Leiden de 
vrijheid heb gekregen om in een voor taalkundigen ongewone richting af 
te studeren. 
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SAMENVATTING 

In dit onderzoek is het effect onderzocht van aanbieding van . tekst in 
weloverwogen gekozen zinsfragmenten. Aan het onderzoek hebben 53 
kinderen deelgenomen. Zij volgden allen het eerste leerjaar. Korte 
verhaaltjes werden op verschillende manieren aangeboden. Zinnen werden 
al dan niet visueel gemarkeerd aangeboden of zinsdelen werden 
sequentieel gepresenteerd. De zinnen zijn hiertoe op syntactische 
gronden in woordgroepen opgesplitst. 
Uit het onderzoek komt naar voren dat tekstbegrip (ongeacht het 
leesniveau) bevorderd wordt als zinnen visueel opgedeeld zijn in 
betekenisvolle woordgroepen. Een aannemelijke verklaring voor dit 
effect is dat de lezers geholpen worden een aantal woorden in één 
grotere eenheid samen te nemen. Dit voordeel komt slechts tot uiting 
in tekstbegrip en niet in leessnelheid. De leessnelheid lijkt 
onafhankelijk te zijn van de mate van tekstbegrip. 

Om de aan te bieden teksten te segmenteren in betekenisvolle eenheden 
is een computerprogramma ontwikkeld. Opeenvolgende versies van de 
parser zijn gëevalueerd, enerzijds door de plaatsen waar hij al dan 
geen grenzen markeert te vergelijken met de segmentaties van enkele 
personen en anderzijds door de segmentaties van de parser te laten 
beoordelen door enkele (andere) mensen. Op grond van de afwijkingen 
werden nieuwe regels (modificaties) bedacht die de verschillen tussen 
menselijke segmentatie en die van de parser zoveel mogelijk zouden 
ondervangen. Het uiteindelijke percentage overeenkomst is (afhankelijk 
van de evaluatie-methode) respectievelijk 84% en tussen de 96 en 99%. 

SUMMARY 

In this experiment the effect of offering text in well chosen 
fragments is examened. Fifty-three first-graded children participated. 
Short stories were read in various conditions. The text was either 
presented by showing sentences as a whole or in parts. Parts of 
sentences were either shown in a visually marked way or were presented 
sequentially in time. Two segmentations using syntactic criteria were 
obtained. Reading rate and the comprehension of the text were 
measured. 
The experiment shows that the comprehension of a text is improved if 
sentences are divided into meaningful parts. No differences were found 
in reading rate. An possible explanation of this effect on 
comprehension is that the reader is stimulated to read in larger units 
than reading word-by-word. 

To divide sentences into meaningful units (idea units) a cqmputer 
program has been developed. Sucessive versions of this parse~ have 
been evaluated by comparing segmentations made by humans. The result 
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is a parser producing segmentations human judges agreed upon between 
96% and 99% of the cases and it co!ncides for 84% with human 
segmentations made independently. 
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DEEL 1: EEN ONDERZOEK NAAR HET EFFECT VAN VISUEEL MARKEREN VAN WOORD
GROEPEN IN ZINNEN OP TEKSTBEGRIP EN LEESSNELHEID BIJ BEGIN
NENDE LEZERS 

HOOFDSTUK 1: INLEIDING 

De spreektaal van een zesjarig kind dat naar de "grote" school gaat 
(tegenwoordig derde groep) is op deze leeftijd nagenoeg ontwikkeld. 
Schaerlaekens (1977) vermeldt hierover dat op deze leeftijd de 
fonologische ontwikkeling beëindigd is, een redelijke woordenschat is 
verworven en de meeste morfologische mechanismen en syntactische 
regels worden toegepast. Het kind kan bovendien redelijk efficiënt 
communiceren met volwassenen en met leeftijdgenoten en heeft tot in 
zekere mate geleerd zijn taalgebruik aan te passen aan verschillende 
situaties en mensen. 
Het complexe systeem van een taal, wordt in een betrekkelijk korte 
tijd en met een zeker gemak en natuurlijkheid geleerd. In schril 
contrast hiermee staat het leren lezen. Hierbij zijn 
doorzettingsvermogen en geduld vereisten. Chomsky & Halle (1968) 
beweren dat al een bepaalde mate van inzicht in de structuur van de 
zinnen en woorden verkregen moet zijn, wil een tekst redelijk 
voorgelezen kunnen worden. Deze kennis van de taal is groter en 
verfijnder dan altijd aangenomen was. Theoretisch is het taalvermogen 
van een zesjarig kind voldoende ontwikkelt en is het rijp om te leren 
lezen. Toch heeft een behoorlijk aantal leerlingen (volgens van Dongen 
(1984) ongeveer 5%) aanzienlijke moeite met het leren lezen. Bij een 
deel komt het leesproces moeizaam op gang of stagneert het. Soms 
blijft het zelfs geheel achterwege. Het belang van lezen is een ieder 
bekend en daarom wordt dan ook veel zorg besteed aan het ontwikkelen 
van verantwoorde leesprogramma's. 

Op het IPO (Instituut voor Perceptie Onderzoek) is in 1984 een project 
gestart waarin een electronisch leeshulpmiddel (computer) wordt 
ontwikkeld voor beginnende en achtergebleven lezers. De vraag of de 
computer wel een bruikbaar en wenselijk hulpmiddel is in het 
basisonderwijs, kan in het algemeen positief beantwoord worden 
(Dekker, 1984). De computer zal nooit de plaats van de leerkracht 
volledig kunnen innemen. De functie blijft slechts aanvullend. 
Er wordt gestreefd naar een systeem waarmee zelfstandig geoefend kan 
worden. Essentiëel hierbij is dat aanwijzingen, instructies of 
aanmoedigingen in gesproken vorm ontvangen kunnen worden. Ook zal de 
leerling de gesproken versie van een moeilijk leesbaar woord of 
zinsdeel moeten kunnen verkrijgen. 
Bovendien wordt in het project de bruikbaarheid van het hulpmiddel 
getoetst en wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van 
verschillende oefenvormen. 

Tot nu toe is er gewerkt aan programma's die gericht zijn op-de 
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letter-klank relatie en op het lezen van losse woorden. Deze 
vaardigheden zijn noodzakelijk om toe te komen aan het lezen van 
teksten. In de huidige leesmethoden wordt na het verkrijgei van deze 
vaardigheden overgegaan tot het lezen van hele zinnen en teksten. Ik 
stel in dit verslag de vraag of het niet verstandiger zou zijn om een 
tussenstap te nemen. Uit onderzoek met volwassen lezers blijkt 
namelijk dat presentatie van verstandig gekozen zinsdelen in plaats 
van hele zinnen, gunstige effecten op de lees- en begripsprestaties 
kan hebben. Als ervaren lezers al baat vinden bij deze alternatieve 
vorm dan zouden aanvankelijke lezers er mogelijk ook door geholpen 
kunnen worden. Dit onderzoek gaat na in hoeverre lees- en 
begripsprestaties van kinderen bevorderd worden, wanneer de hun 
aangeboden zinnen gesegmenteerd zijn op semantische en syntactische 
gronden (deel 1). Om teksten automatisch in zinvolle eenheden op te 
delen is een computerprogramma ontwikkeld (zie deel 2). 
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HOOFDSTUK 2: THEORETISCHE ACHTERGROND 

Taalpsychologen wijzen erop dat naast logische, fonetische en 
leerpsychologische aspecten ook syntactische en semantische 
gezichtspunten betrokken moeten worden bij de analyse van het 
leesproces (Gibson & Levin, 1975). Bij de herkenning van woorden in 
zinsverband blijkt naast de grafisch-fonologische informatie ook 
syntactische informatie van invloed te zijn. 
Verscheidene onderzoeken, gericht op aspecten bij het lezen zoals de 
soort fouten, foutencorrecties, pauzes en dergelijke, rechtvaardigen 
deze uitspraak. 
Weber (1970) toonde aan, dat reeds in het eerste leerjaar de 
grammaticale context een belangrijke rol speelt bij het decoderen 
(lett.: ontcijferen) van tekst. Van alle fouten die bij het hardop 
lezen worden gemaakt is 90% verenigbaar met de grammaticale structuur. 
Ook analyseerde Weber de spontane foutencorrecties. Hij constateerde 
dat betere lezers slechts 27% van de fouten die de grammaticale 
structuur van de zin geen geweld aandoen, herstellen. Bij fouten die 
de grammaticale structuur wel geweld aandoen, is het percentage 
verbeteringen 85. Uit deze analyses trok Weber de conclusie, dat 
beginnende lezers hun grammaticale kennis gebruiken om het aantal 
verschillende voortzettingen, dat mogelijkerwijs in de tekst zou 
kunnen volgen, in te perken. Dit vergemakkelijkt de decodering van de 
betreffende woorden. 
Isakson & Miller (1976) vonden soortgelijke resultaten bij kinderen 
van negen à tien jaar. Goede lezers maken in vergelijking met een 
correcte tekst, meer fouten bij het voorlezen van een grammaticaal 
onwelgevormde tekst, terwijl daarentegen het aantal fouten bij de 
slechte lezers niet toeneemt. 
Clay en Imlach (1970) deden onderzoek naar pauzes, toonhoogte en 
klemtoon bij het voorlezen van teksten door zeven-jarigen. Uit het 
leesgedrag van goede lezers blijkt dat ze zich richten op woord-, 
zinsdeel- en zinsniveau en bovendien door aanwijzingen op het niveau 
tussen zinnen. Slechte(re) lezers richten zich enkel op het 
woordniveau en soms op het niveau van frasen (zinsdelen). 
De kennis dat het noodzakelijk blijkt om bij hardop lezen vooruit te 
kijken in de tekst, was in het begin van deze eeuw al aanwezig. Uit 
metingen van de eye-voice-span concludeert Buswell (1920), dat een 
goede en slechte lezer beiden in een bepaalde mate anticiperen. Maar 
goed begrip van de tekst wordt bij de slechte lezer verhinderd omdat 
hij een te klein stuk van de tekst van te voren overziet. Volgens 
Buswell is de eye-voice-span van een slechte lezer te klein en komt 
hij bovendien, in tegenstelling tot die van een goede lezer, niet 
overeen met zinvolle zinsdelen. Het is echter de vraag in hoeverre de 
procedure van de eye-voice-span toelaat om hierover uitspraken te doen 
(Schlessinger, (1969)). 
Het samennemen van verschillende eenheden in één enkele, grotere 
eenheid wordt in de literatuur ''chunking" genoemd. Naarmate een lezer 
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meer bits (woorden) in een "chunk" kan stoppen, kan hij het 
gereduceerde aantal "chunks" makkelijker weer oproepen uit ..zijn 
geheugen. Dit grote voordeel dat behaald kan worden bij het lezen, 
wordt door vele auteurs, waaronder Steiner, Cromer & Wiener (1970), 
Clark & Clark (1977), Buswell (1920) en Gibson & Levin (1975), 
genoemd. 
Steiner, Cromer & Wiener (1970) zijn van mening dat slechte lezers te 
kort schieten in het samen nemen van meerdere woorden in een grotere 
eenheid. Omdat betekenis primair gedragen wordt door zinsdelen (en 
niet door losse woorden) verliezen zij daardoor het voordeel van 
feedback van context en betekenis. 
Uit al deze onderzoeken blijkt het belang van inzicht in de 
syntactische structuur. Goede lezers hebben beter inzicht in de 
zinsstructuren dan slechte lezers, die zich beperken tot het lezen van 
woord-na-woord. 

Eén van de mogelijke manieren om het lezen te vergemakkelijken is om 
de tekst zo aan te bieden, dat relevante zinsdelen visueel gemarkeerd 
zijn. Zinnen zijn hiertoe op syntactische en semantische* gronden 
gesegmenteerd. Uit onderzoek is gebleken dat hierdoor voordelige 
effecten optreden. Graf & Torrey (1966), Cromer (1970) en North 
& Jenkins (1951) noemen een verbetering op de begripstaak. North & 
Jenkins (1951), Epstein (1976) en Anglin & Miller (1968) vermelden dat 
lezers de visueel gesegmenteerde zinnen, sneller weer uit het geheugen 
terug kunnen roepen (recall-taak). En uit een onderzoek van Hartley 
& Burnhill (1976) blijkt dat het aantal fouten bij het zoeken en 
vinden van informatie aanzienlijk verminderd wordt. Dit laatst 
genoemde effect bleek het grootste bij moeilijke teksten. 
Helaas is op een artikel van O'Shea & Sindelar (1983) na enkel 
gepubliceerd over de effecten van aanbieding van teksten met 
gemarkeerde woordgroepen op ervaren lezers. 
In 1983 vonden O'Shea & Sindelar dat segmentatie van teksten in 
zinvolle eenheden, ook het tekstbegrip van kinderen bevordert. Een 
aantal kinderen van ongeveer zes tot en met tien jaar voerden een 
keuze-taak uit. Zij lazen allen twee verhalen. Bij elke zin moesten 

*noot: Om een zin behoorlijk te begrijpen is het noodzakelijk om de 
grammaticale relaties tussen de (individuele) woorden te doorzien. Men 
is het er nog niet over eens of zo'n analyse primair syntactisch is en 
dan gevolgd wordt door een semantische fase. Het is ook mogelijk dat 
syntactische analyse een relatief onbelangrijke rol speelt. Bovendien 
is het de vraag of er wel een echt verschil tussen de 2 typen van 
analyse te maken is. Wat in ieder geval buiten kijf staat, is dat het 
eindproduct van de analyse, besluiten over de syntactische structuur 
van de zin bevat (Mitchell & Holmes, (1985)). 
Wij zullen ons verder buiten deze discussie houden en spreke~ in het 
vervolg over segmentering op grond van syntactische overwegingen. 
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zij voor het vijfde woord, kiezen uit drie alternatieven kiezen. Een 
voorbeeld is: 

ask 
The little boy went store. 

home 

Van beide verhalen waren twee versies gemaakt: een gesegmenteerde en 
een typografische. De hierboven gegeven voorbeeldzin komt uit de 
typografische. De gesegmenteerde versie verschilde hierin van de 
typografische, dat tussen de zinnen en zinsdelen (ook wel idea units 
genoemd) steeds vijf spaties getypt waren (bijvoorbeeld tussen "boy" 
en "went"). 
Uit het onderzoek bleek dat het percentage goede antwoorden bij deze 
versie significant hoger is: in 79% van de gevallen werd correct 
gekozen tegenover 74% correcte antwoorden bij de typografische versie. 

Op grond van hun bevindingen merken O'Shea & Sindelar op, dat het 
nuttig zou zijn om op scholen te werken met gesegmenteerde teksten. 
Dit idee is niet nieuw. Ook Cromer (1970) benadrukte dat het huidige 
leesonderwijs aanvankelijk woord-na-woord identificatie bevordert en 
pas later nadruk legt op begrip. Deze wijze van doen zou kritisch 
onder de loep moeten worden genomen. LaBerge & Samuels (1974) en 
Canney & Winograd (1979) waarschuwden dat een kind door de gevolgde 
lees-methode de neiging krijgt om nauwkeurig te blijven lezen. Dat wil 
zeggen dat het ieder woord nauwkeurig identificeert. Vanwege de nadruk 
die op de technische vaardigheid gelegd wordt, kan een kind gaan 
denken dat lezen het snel opnoemen van woorden is. Het zal ten koste 
van de hogere-orde-processen (het toekennen van betekenis) volhouden 
om de tekst enkel te decoderen. Op dit niveau heeft het namelijk al 
een goede vaardigheid, terwijl overschakeling naar een hoger niveau, 
waarin woorden in woordgroepen samen genomen worden, tijdelijk een 
vermeerdering van fouten tot gevolg zal hebben. Cromer gaat verder dan 
alleen waarschuwen tegen de gebruikelijke leesmethoden en adviseert 
evenals O'Shea & Sindelar om teksten opgedeeld in hun betekenisvolle 
eenheden aan te bieden, zodat lezen in woordgroepen wellicht bevorderd 
wordt. 
Ondanks deze uitspraken wordt er in Nederland nog niet gewerkt met 
gesegmenteerde teksten en is bij mijn weten zelfs nooit onderzoek 
gedaan naar het effect ervan. Sporadisch wordt het kind wel attent 
gemaakt op het feit dat zinnen bestaan uit zinvolle delen, zoals in 
een oefening waarbij van enkele zinsfragmenten een goed lopende zin 
gemaakt moet worden: 
bijvoorbeeld (uit de methode "Leespakket" (Grijns & Leeman, (1982))). 

heeft/de hele dag/Bas Boterham/gewerkt 
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In dit onderzoek probeer ik een antwoord te krijgen op de vraag of ook 
Nederlands sprekende kinderen beter begrip van een tekst v~rkrijgen, 
wanneer deze visueel gemarkeerd is voor woordgroepen. Als dit het 
geval blijkt, kan het lezen van gesegmenteerde zinnen mogelijk een 
goede overgang zijn tussen het identificeren van de eerste woordjes en 
het lezen van gehele teksten. Mijn hypothese is dat kinderen de tekst 
beter begrijpen als woordgroepen visueel gemarkeerd zijn. 
Verder is de verwachting dat als de zinnen in hun geheel worden 
aangeboden, de tekst beter begrepen wordt dan bij successieve 
presentatie in zinsdelen. De lezer heeft namelijk in het eerste geval 
steun van de visueel aanwezige context, wanneer hij bijvoorbeeld een 
moeilijk leesbaar woord moet lezen. 
In het algemeen verwachten we dat begrip en leessnelheid van een tekst 
met elkaar samenhangen. Het zou kunnen zijn dat een tekst snel gelezen 
wordt als hij makkelijk te begrijpen is en langzamer als de tekst 
moeilijker is. Omgekeerd is het ook mogelijk dat een lezer lang doet 
over een tekst om hem goed te begrijpen. In dit onderzoek bekijken we 
bovendien of verschil in aanbiedingsvorm behalve invloed op begrip ook 
indirect invloed heeft op leessnelheid. 

De opzet en resultaten van dit onderzoek wordt in het volgende 
hoofdstuk beschreven. Deel 2 van dit verslag handelt over de 
ontwikkeling van een procedure om teksten te segmenteren. Voorheen 
werd bij dit soort onderzoek gebruik gemaakt van op grond van intultie 
gesegmenteerde teksten. Slechts in een enkel geval werd er gebruik 
gemaakt van een regelsysteem. O'Shea & Sindelar (1983) baseren hun 
segmentatie-procedure gedeeltelijk op de regels van Klare, Nichols & 
Shuford, (1957). Granaas (1984) heeft een computerprogramma gemaakt om 
zinnen te segmenteren. Van zijn principes (zie deel 2, hoofdstuk 1) 
heb ik gebruik gemaakt om te pogen een tekst-parser te ontwikkelen die 
op bevredigende wijze eenvoudige teksten (voor jonge lezers) kan 
segmenteren. 
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HOOFDSTUK 3: ONDERZOEKSOPZET 

3.1 pilot 

Om inzicht te krijgen in de vraag hoe de hypothesen het best getoetst 
kunnen worden, is een vooronderzoek gedaan. Aan het onderzoek namen 
zeven kinderen uit het eerste leerjaar deel. Zij lazen ieder drie 
verhaaltjes uit enkele voor dit doel gemaakte boekjes. De verhaaltjes 
bestaan uit ongeveer zeven zinnen en waren al dan niet gesegmenteerd. 
Op elke rechter pagina was slechts een regel afgedrukt zodat een kind 
steeds maar één zin of zinsdeel tegelijkertijd voor zich had. Na het 
lezen van een verhaaltje moesten vier, op schrift gestelde multiple 
choice vragen (met ieder vier alternatieven) beantwoord worden. 
Naar aanleiding van dit onderzoek is overgegaan tot een andere manier 
van vragen stellen om tekstbegrip te meten. Het lezen van vier 
alternatieven doet een groot beroep op het geheugen. Bovendien 
betekende het moeten lezen van de vragen, een extra handicap voor de 
slechte lezers. 
De verhaaltjes bleken goed gekozen te zijn: ze waren in het algemeen 
niet te moeilijk of te makkelijk en er werden genoeg fouten gemaakt 
bij het beantwoorden van de vragen om verschil in aantal fouten bij 
verschillende vormen van tekstaanbieding te kunnen verwachten. 

3.2 methode 

Om de hypothesen te toetsen laten we in dit experiment aanvankelijke 
lezers, al dan niet gesegmenteerde teksten lezen. De teksten worden 
per zin of zinsdeel aangeboden. Gemeten worden de leestijden en het 
tekstbegrip. 

3.2.l condities 

De verhaaltjes worden in vijf verschillende vormen aangeboden. In het 
vervolg spreek ik van vijf condities. (In bijlage 1 wordt één van de 
aangeboden zinnen onder alle condities gedemonstreerd.) 
Conditie 1: De zinnen van een verhaal worden in hun geheel, één voor 
één, aangeboden. 
Conditie 2: Een zin wordt in zijn geheel aangeboden, maar 
betekenisvolle eenheden zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden 
doordat ze in verticale richting, iets van elkaar verschoven liggen. 
Conditie 3: Slechts één betekenisvol segment wordt per keer 
aangeboden. Het erop volgende fragment verschijnt op de plaats waar 
het zou zijn geplaatst in conditie 1. 
Conditie 4: zoals conditie 2, maar nu verdeeld in betekenisarme delen 
Conditie 5: zoals conditie 3, maar ook nu opgedeeld in betekenisarme 
delen 

De zinnen die onder conditie 2 en 3 zijn aangeboden, zijn door een 
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computerprogramma gesegmenteerd. In deel 2 van dit verslag is 
beschreven op welke gronden deze parser segmenteert. De zin_nen onder 
conditie 4 en 5 zijn met de hand in stukken verdeeld. Er is ~etracht 
om tot de meest onlogische segmentaties te komen. Het aantal . grenzen 
per zin is gelijk gehouden aan het aantal onder de betekenisvolle 
verdeling. Omdat het gaat om eenvoudige teksten, was het niet altijd 
gemakkelijk om tot onlogische verdelingen te komen. In bijlage 2 is te 
vinden in welke zinsdelen de aangeboden teksten enerzijds door de 
parser en anderzijds met de hand, opgesplitst zijn. 
Overwegingen zoals ruimte en duidelijkheid hebben ons doen kiezen voor 
verschuiving van zinsdelen in verticale richting. Enkele andere 
mogelijkheden om zinsdelen visueel van elkaar te onderscheiden zijn: 
het variëren van lettertype tussen zinsdelen, het markeren van 
zinsdelen door middel van onderstreping en markering door meerdere 
spaties of andere tekens tussen zinsdelen te plaatsen. Deze laatste 
mogelijkheden hebben we niet gekozen, omdat het niet uitgesloten is 
dat dergelijke extra tekens verwarring kunnen stichten. 

3.2.2 materiaal 

teksten 
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van 15 korte verhaaltjes. Deze 
verhaaltjes zijn fragmenten uit verscheidene boekjes van de 
leesmethode "Leespakket" (Crijns & Leeman, 1982), leerjaar 1. Ieder 
fragment vormt min of meer een afgerond geheel. 
De verhaaltjes zijn aangepast aan het leesniveau rond mei van het 
eerste leerjaar. Moeilijke (bijvoorbeeld drielettergrepige) woorden 
zijn vervangen door eenvoudigere. Zinnen zijn soms ingekort. Een 
enkele keer is een redundante zin toegevoegd om de gemiddelde 
informatie per zin te beperken. Bij de eenvoudigere tekstjes zijn wat 
woorden toegevoegd. De interpunctie bij de directe rede is aangepast 
aan de methode ''Veilig leren lezen" (Caesar, 1981), die op de meeste 
scholen aangehouden wordt. 
De verhaaltjes bestaan uit gemiddeld zeven zinnen, die elk gemiddeld 
zes woorden bevatten. 

vragen 
Bij ieder verhaaltje zijn zes vragen gemaakt. Een vraag bestaat uit 
een bewering waarvan moet worden gezegd of die goed of fout is. De 
helft van alle vragen zijn goed en de andere helft is fout. De gokkans 
is groot, maar met deze manier van testen wordt geen onnodig groot 
beroep op het geheugen van de kinderen gedaan. De vragen worden 
mondeling gesteld omdat slechte lezers dan geen extra handicap hebben. 

De aangeboden teksten en vragen zijn te vinden in bijlage 2 en 3. 
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3.2.3 proefpersonen 

Van de basischolen "de St.Franciscusschool" en "de Wegwijzer" namen 53 
kinderen deel aan het experiment. De twee scholen zijn respectievelijk 
in een oude stadswijk en een nieuwbouwwijk van Eindhoven gevestigd. 
Alle kinderen volgden voor de eerste maal het eerste leerjaar en waren 
gemiddeld zeven jaar en twee maanden oud. Een derde van de leerlingen 
van één van de klassen bestond uit buitenlandse kinderen. Volgens de 
leerkracht spraken zij allemaal behoorlijk Nederlands en lazen ze niet 
(duidelijk) slechter dan de andere kinderen. Ze zijn dan ook niet 
uitgesloten van het experiment. 
Uit een technisch-leesvaardigheidstest (het oplezen van zoveel 
mogelijk woorden binnen een minuut), bleek dat het leesniveau in beide 
klassen laag was. Het gemiddeld aantal woorden dat gescoord is, is 
respectievelijk 17,4 en 18,7, Geijkt aan de landelijke norm voor 
september, tweede leerjaar betekent dit, dat het niveau als "laag" 
geclassificeerd moet worden. Hierbij moet echter wel bedacht worden 
dat de test al half mei is afgenomen. Het is redelijker om ze als 
"laag/juist onder gemiddelde" te classificeren (laag: 13-21, juist 
onder gemiddelde: 22-31). 

3.2.4 procedure 

Het onderzoek is in de tweede helft van mei verricht en nam drie weken 
in beslag. 
De onderzoekszittingen vonden plaats in de meest rustige ruimten die 
op dat moment in de school beschikbaar gesteld konden worden. Dit 
waren meestal toevallig vrije lokalen of magazijnhokken. 
De proefleider en leerling zaten beiden aan dezelfde tafel. Op de 
tafel stond een computer met een aparte knop voor de leerling, een 
toetsenbord voor de proefleider en een cassetterecorder. Een zitting 
duurde gemiddeld 10 tot 15 minuten. 
Vooraf of aan het begin van de eerste zitting is de Eén-minuut-test 
(Brus & Voeten, 1973) afgenomen. Deze verschaft informatie over de 
technische leesvaardigheid. 
Om de kinderen te laten wennen aan het werken met de knop en de 
vreemde manier van tekstpresentatie, is eerst een proefverhaaltje 
gelezen, waarin alle condities vertegenwoordigd zijn en waarna vijf 
vragen beantwoord moesten worden (~ie bijlage 4 voor het 
proefverhaaltje en de erbij gestelde vragen). 

Ieder kind heeft de 15 verhaaltjes gelezen. Dit is in vijf zittingen 
gebeurd. Per zitting las een kind drie teksten. Elke leerling heeft 
drie verhaaltjes in elke conditie gelezen. Om volgorde-effecten zo 
veel mogelijk uit te sluiten, zijn de verhaaltjes en de condities 
pseudo-random verdeeld. (Pseudo-random om de verwerking van de 
gegevens overzichtelijk te kunnen houden.) 
Na ieder verhaal werden met behulp van een cassetterecorder ae vragen 
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gesteld. Zo is voorkomen dat de zwakkere lezers onbewust geholpen 
werden, doordat de manier van vragen stellen, aangepast werd aan hun 
niveau. 
De teksten zijn aangeboden op het beeldscherm van een Macintosh 
microcomputer, in een lettertype dat goed overeenkomt met het 
lettertype van de gebruikte leesmethode. Afhankelijk van de conditie 
verscheen zin na zin of zinsdeel na zinsdeel op het scherm. Een in de 
microcomputer aanwezige klok werd in werking gesteld op het moment dat 
de zin op het scherm verschenen was. Als een kind het fragment hardop 
had voorgelezen, drukte het op de knop, waardoor de tijd werd 
stilgezet. Vervolgens werd het aangeboden stuk tekst vervangen door 
een nieuw fragment. Om het bezwaar te ondervangen dat kinderen een 
nieuw stuk tekst per ongeluk direct weer zouden wegdrukken, had het 
herhaald drukken binnen 0,75 seconde geen effect. 
De kinderen werden in principe niet geholpen. Als ze langer dan tien 
seconden bij een woord bleven zwijgen werden ze aangespoord om het 
betreffende woord over te slaan en verder te lezen. 

3.2.5 resultaten 

De duur van de onderzoekszittingen variëerde sterk van leerling tot 
leerling. Had een goede lezer slechts ongeveer tien minuten nodig voor 
de drie teksten, een zwakke was daar maar liefst twee tot drie keer zo 
lang mee zoet. 
Over het algemeen leken de jonge lezers geen hinder of juist baat te 
ondervinden van de alternatieve vormen van presentatie. Alleen bij het 
lezen onder de condities drie en vijf raakten enkele kinderen wel eens 
in de war. Door het herhalen van vorige zinsdelen probeerden zij 
alsnog de hele zin "voor te lezen". 
Een enkele maal drukte een kind een zin(sdeel) weg voordat het gelezen 
was. De proefleider startte de tekst dan opnieuw en er werd verder 
gelezen vanaf het punt waar het fout was gegaan. 

Bij de analyse van de resultaten is bekeken of er verschillende 
uitkomsten zijn bij het lezen onder de verschillende condities en zo 
ja, door welke factoren deze verschillen tot stand gekomen zijn. Deze 
analyses zijn steeds met betrekking tot het aantal fouten bij het 
beantwoorden van de vragen en met betrekking tot leessnelheden gedaan. 
Tevens is gekeken naar neveneffecten zoals volgorde- en 
zitting-effecten, verschillen tussen de scholen, verschillen tussen 
groepen kinderen die op technisch leesniveau zijn ingedeeld en 
verschil in moeilijkheidsgraad tussen teksten. 

In figuur la en lb is te zien dat er verschillen zijn tussen de vijf 
condities met betrekking tot leessnelheden en met betrekking tot het 
aantal fouten (zie ook tabel la en 2a). Deze verschillen bleken 
significant (tabel 2a en 2b). 
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tabel la: gemiddelde leestijden (in sec.) uitgeschreven per 
conditie en gerangschikt naar de volgorde waarin 
de teksten binnen een zitting gelezen zijn 

hele zinnen, niet ges. 
hele zinnen, zinvol ges. 

lees tijden 
( in sec.) 

school A/B 

•zinsdelen, zinvol ges. 
hele zinnen, zinloos ges. 
zinsdelen, zinloos ges. 

92,533 
87,001 
99,153 
88,694 
95,939 

volgorde le tekst 
2e tekst 
3e tekst 

gemiddelde 

97,477 
90,793 
89,721 

92,664 

15 

lees tijden 
( in sec.) 
school A 

93,721 
85,713 
97,961 
88,966 
96,245 

98,647 
92,647 
86,270 

92,521 

leestijden 
( in sec.) 
school B 

91,344 
88,289 

100,344 
88,422 
95,633 

96,307 
88,940 
93,173 

92,807 



tabel lb: gemiddeld aantal fouten (max. 6), uitgeschreven 
per conditie en gerangschikt naar de volgorde 
waarin de teksten binnen een zitting gelezen zijn . 

aantal 
fouten 

schoolA/B 

hele zinnen, niet ges. 
hele zinnen, zinvol ges. 
zinsdelen, zinvol ges. 
hele zinnen, zinloos ges. 
zinsdelen, zinloos ges. 

volgorde le tekst 
2e tekst 
3e tekst 

gemiddelde 

1,078 
0,829 
0,834 
1,068 
1,036 

0,739 
1,152 
1,017 

0,969 

aantal 
fouten 

school A 

1,145 
0,870 
0,812 
1,203 
1,072 

0,817 
1,157 
1,087 

1,020 

aantal 
fouten 

school B 

1,011 
0,789 
0,856 
0,933 
1,000 

0,660 
1,147 
0,947 

0,918 

tabel 2a: overzicht van een variantie-analyse met betrekking tot lees
tijden met als factoren scholen, condities en volgorde 

source dfl/ df2 

scholen 1 51 
condities 4 204 
scholen x condities 4 204 
volgorde 2 102 
scholen x volgorde 2 102 
condities x volgorde 8 408 
scholen x condities x 8 408 
volgorde 

F p value 

0,000 0,986 
9,592 0,000 
0,434 o, 784 
7,961 0,001 
3,754 0,027 
4,167 0,000 
2,150 0,030 

mean 
square 

16,179 
3932,331 

177,809 
4598,743 
2168,427 
2933,333 
1513,771 

sum of 
square 

16,179 
15729,323 

711,237 
9197,483 
4336,854 

23466,660 
12110, 166 

--------------------------------------------------------------------
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tabel 2b: overzicht van een variantie-analyse met betrekking tot 
fouten met als factoren scholen, condities en vol~orde 

source dfl/ df2 

scholen 1 51 
condities 4 204 
scholen x condities 4 204 
volgorde 2 102 
scholen x volgorde 2 102 
condities x volgorde 8 408 
scholen x condities x 8 408 
volgorde 

F 

0,299 
2,934 
0,592 

13,648 
0,501 
1,444 
0,456 

mean 
p value square 

0,587 2,052 
0,022 2,504 
0,669 0,505 
0,000 11,543 
0,607 0,424 
0,176 1,209 
0,887 0,382 

sum of 
square 

2,052 
10,015 
2,020 

23,087 
0,848 
9,672 
3,056 

In tweede instantie is nagegaan of deze verschillen veroorzaakt worden 
door de variabele "betekenis" (in conditie 2 en 3 zijn de segmenten 
betekenisvol, in conditie 4 en 5 zijn ze betekenisarm) of door de 
variabele context (in conditie 2 en 4 worden hele zinnen aangeboden 
terwijl in conditie 3 en 5 de tekst zinsdeel na zinsdeel wordt 
gepresenteerd). De resultaten van deze analyse zijn in de tabellen 3 
en 4 weergegeven. Conditie 1 is hierbij buiten beschouwing gelaten 
omdat de zin dan op geen enkele wijze in segmenten verdeeld is. 

tabel 3a: gemiddelde leestijden, uitgeschreven per beteke
nisvolle en betekenisarme conditie en voor de 
conditie waarin hele zinnen en de conditie waar
in zinsdelen aangeboden zijn 

betekenisvol segm. 
betekenisarm segm. 

hele zinnen 
gesegmenteerde zinnen 

leestijden 
(in sec.) 

school A/B 

93,581 
92,657 

88,262 
97,976 

17 

lees tijden 
(in sec.) 

school A 

92,463 
93,061 

87,905 
97,619 

lees tijden 
(in sec.) 

school B 

94,699 
92,253 

88,618 
98,334 



tabel 3b: gemiddeld aantal fouten, uitgeschreven per bete
kenisvolle en betekenisarme conditie en voor de 
conditie waarin hele zinnen en de conditie waar
in zinsdelen aangeboden zijn 

betekenisvol segm. 
betekenisarm segm. 

hele zinnen 
gesegmenteerde zinnen 

school A/B 

0,834 
1,061 

0,957 
o, 939 

school A 

0,841 
1,145 

1,036 
0,949 

school B 

0,828 
0,978 

0,878 
0,928 

tabel 4a: overzicht van een variantie-analyse met betrekking tot lees
tijden met als factoren scholen, betekenis en context 

mean sum of 
source dfl/ df2 F p value square 

scholen 1 51 0,002 0,963 242,004 
betekenis* 1 51 0,346 0,559 401,533 
scholen x betekenis 1 51 0,932 0,340 1082,570 
context** 1 51 32,966 0,000 44233,595 
scholen x context 1 51 0,000 1,000 0,000 
betekenis x context 1 51 2,759 0,103 3232,543 
scholen x betekenis x 1 51 0,006 0,938 7,206 
context 

* "Betekenis" staat voor het contrast "betekenisvol" versus 
"betekenisarm", 

square 

242,004 
401,533 

1082,570 
44233,595 

0,000 
3232,543 

7,206 

** "context" staat voor het contrast "hele zinnen" versus "delen van 
zinnen". 
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tabel 4b: overzicht van een variantie-analyse met betrekking tot 
fouten met als factoren scholen, betekenis en context 

source dfl/ df2 

scholen 1 51 
betekenis 1 51 
scholen x betekenis 1 51 
context 1 51 
scholen x context 1 51 
betekenis x context 1 51 
scholen x betekenis x 1 51 
context 

F 

0,238 
8,971 
1,035 
0,050 
0,681 
0,076 
0,035 

mean 
p value square 

0,628 3,794 
0,004 24,188 
0,314 2,791 
0,825 0,160 
0,413 2,198 
0,784 0, 140 
0,852 0,064 

sum of 
square 

3,794 
24,188 

2,791 
0,160 
2,198 
0,140 
0,064 

Wat de "fouten" betreft, blijkt het verschil in aantal veroorzaakt te 
zijn door het feit dat zinnen in conditie 2 en 3 in betekenisvolle 
delen zijn opgesplitst. Tussen betekenisvol en betekenisarm is een 
significant verschil (tabel 4b). 
Bij de leestijden blijken de verschillen door een heel andere oorzaak 
tot stand zijn gekomen. Hier is de factor context (hele zinnen versus 
gesegmenteerde delen), doorslaggevend in het voordeel van hele zinnen. 
Onder conditie 2 en 4 wordt significant sneller gelezen dan onder 
conditie 3 en 5 (tabel 3a en 4a). 

Uit de analyses bleek dat de volgorde van aanbieding van verhaaltjes 
binnen een zitting, significant van invloed is op leestijden en fouten 
(zie tabel 1). Wat de leestijden betreft, wordt over het eerste 
verhaaltje gemiddeld het langst gedaan. De leestijd van het tweede is 
korter, maar nog wel langer dan die van de laatste tekst. 
Het gemiddelde aantal fouten is echter bij het eerste verhaaltje het 
laagst. Het is hoger bij het tweede verhaaltje en is daarna weer 
minder. 
Vervolgens is gekeken of er een interactie is tussen conditie en 
volgorde. Bij de "fouten" is dit niet het geval en doet het 
volgorde-effect dus geen afbreuk aan het conditie-effect. 
Bij de leestijden is deze interactie wel aanwezig. Het verschil in 
leestijden voor de verschillende condities wordt dus (mede) bepaald 
door effecten van volgorde. Om deze reden zullen we nauwelijks waarde 
kunnen hechten aan de leestijden. 

Met betrekking tot fouten lijkt er bovendien een zitting-eff~ct op te 
treden (bijlage 5, tabel 4). Maar omdat de teksten pseudo-random 
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verdeeld zijn, is niet uit te maken of dit puur een zitting-effect is, 
of dat het verschil in aantal fouten veroorzaakt wordt door verschil 
in moeilijkheidsgraad tussen de verhaaltjes. · · 

Om te checken of de twee scholen gelijkwaardig zijn voor het 
experiment is bekeken of er onderlinge verschillen zijn. In de 
tabellen 2a en 2b is te lezen dat de 2 scholen praktisch hetzelfde 
gedrag vertonen. 
Verder is bekeken of de invloed van de variabele "conditie" bij alle 
kinderen, ongeacht welk leesniveau, in dezelfde mate aanwezig is (zie 
hieronder de tabellen Sa en Sb). Hiertoe zijn de 53 leerlingen op 
grond van hun score op de één-minuut-test in drie groepen verdeeld. 
Groep 1 bestaat uit 20 leerlingen die niet meer dan 12 woorden in een 
minuut hebben gelezen; 15 kinderen uit groep 2 hebben tussen de 13 en 
21 woorden gelezen en de laatste 18, de beste groep, heeft meer dan 21 
woorden gelezen. 

tabel Sa: gemiddelde leestijden (in sec) uitgeschre
ven per conditie en gerangschikt naar de 
volgorde waarin de teksten binnen een zit
ting gelezen zijn 

groep 1 groep 2 groep 3 

hele zinnen, niet ges. 154,373 64,159 47,638 
hele zinnen, zinvol ges. 144,193 63,067 45,065 
zinsdelen, zinvol ges. 160,323 69,741 57,868 
hele zinnen, zinloos ges. 150,197 60,060 45,269 
zinsdelen, zinloos ges. 154,993 66,801 55,246 

----------------------------------------------------
volgorde le tekst 160,944 69,448 51,405 

2e tekst 151,204 61,850 47,845 
3e tekst 146,299 62,999 51,402 

gemiddelde 152,816 64,766 50,217 
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tabel 5b: gemiddeld aantal fouten (max. 6), uitge
schreven per conditie en gerangschikt 
naar de volgorde waarin de teksten binnen 
een zitting gelezen zijn 

hele zinnen, niet ges. 
hele zinnen, zinvol ges. 
zinsdelen, zinvol ges. 
hele zinnen, zinloos ges. 
zinsdelen, zinloos ges. 

volgorde le tekst 
2e tekst 
3e tekst 

gemiddelde 

groep 1 groep 2 groep 3 

1,517 
1,217 
1,233 
1,467 
1,367 

1,090 
1,520 
1,470 

1,360 

0,889 
0,600 
o, 711 
o, 711 
0,733 

0,547 
0,880 
0,760 

0,729 

o, 722 
0,593 
0,500 
0,907 
0,926 

0,500 
0,967 
0,722 

0,730 

tabel 6a: overzicht van een variantie-analyse met betrekking 
tot leestijden met als factoren groepen, condities 
en volgorde 

mean sum of 
source dfl / df2 F p value square square 

-----------------------------------------------------------------
groepen 2 50 54,089 0,000 805249,117 1610498,234 
condities 4 200 9,410 0,000 3847,326 15389,303 
groepen x condities 8 200 0,735 0,660 300,664 2405,316 
volgorde 2 100 7,266 0,001 4266,787 8533,573 
groepen x volgorde 4 100 2,044 0,094 1200,409 4801,636 
condities x volgorde 8 400 3,356 0,001 2365,852 18926,812 
groepen x condities 16 400 1,422 0,218 1002,064 16033,019 
x volgorde 

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

21 



tabel 6b: overzicht van een variantie-analyse met betrekking tot 
fouten met als factoren groepen, condities en vo~gorde 

source dfl/ df2 

groepen 2 50 
condities 4 200 
groepen x condities 8 200 
volgorde 2 100 
groepen x volgorde 4 100 
condities x volgorde 8 400 
groepen x condities 16 400 
x volgorde 

F 

6,258 
2,638 
0,648 

13,151 
0,390 
1,304 
0,981 

mean 
p value square 

0,004 34,650 
0,035 2,252 
0,736 0,553 
0,000 11,370 
0,815 0,337 
0,240 1,090 
0,477 0,820 

sum of 
square 

69,300 
9,009 
4,428 

22,740 
1,349 
8,719 

13,120 

Grofweg zijn de conditie-effecten voor de groepen dezelfde. Wat de 
leestijden betreft, wordt door alle groepen onder conditie 3 en 5 veel 
langer gelezen dan onder conditie 2 en 4 en zit de leestijd onder 
conditie 1 hier tussenin (zie figuur 2a). 
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figuur 2a: gemiddelde leestijden onder de verschillende condities voor 
de drie groepen, conv. is conventioneel, hele z. is hele 
zinnen en z.deel is zinsdelen 

Als we de conditie-effecten in de vorm van het aantal fouten 
beschouwen zien we enigzins verschil. Vanwege de overzichtelijkheid 
beelden we ook deze gegevens nog eens uit (figuur 2b). 
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figuur 2b: het gemiddeld aantal fouten onder de verschillende condi
ties voor de drie groepen, conv. is conventioneel, hele z. 
is hele zinnen en z,deel is zinsdelen 

De matige en goede lezers maken gemiddeld even veel fouten. Goede 
lezers maken niet veel fouten wanneer de tekst op conventionele manier 
wordt aangeboden. Nog minder fouten maken zij als de zinnen in 
betekenisvolle delen worden opgesplitst. Van verdeling in zinloze 
woordgroepen blijken zij daarentegen veel hinder te ondervinden. 
De foutenverdeling van de zwakke lezers komt hier redelijk mee 
overeen. Ook zij begrijpen tekst waarin betekenisvolle woordgroepen 
gemarkeerd zijn, beter. Zij blijken echter ten opzichte van de 
conventionele presentatie geen hinder te ondervinden van opdeling in 
zinloze woordgroepen. 
Het meest opvallende verschijnsel bij de matige lezers is dat zij de 
meeste fouten maken wanneer de tekst op de normale wijze gepresenteerd 
wordt. 

Tenslotte is bekeken of er verschillen zijn in het aantal fouten 
tussen de 15 verhaaltjes en of bepaalde vragen te veel moeilijkheden 
hebben opgeleverd. (De gegevens zijn te vinden in bijlage 3 en tabel 
9, bijlage 5.) Zoals al eerder vermeld, is niet uit te maken of het 
verschil in aantal fouten tussen teksten het gevolg is van verschil in 
hun moeilijkheid of dat het veroorzaakt wordt door een zitting-effect . 
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De teksten zijn namelijk niet random verdeeld over de 5 zittingen. 
Wat de vragen betreft bleek alleen vraag 2 bij tekst F te moeilijk. 
Van alle kinderen heeft 64% deze vraag fout beantwoord. Deze vraag is 
niet alsnog buiten beschouwing gelaten omdat hij onder alle condities 
even vaak is gesteld. 
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HOOFDSTUK 4: CONCLUSIES EN DISCUSSIE 

De verwachting dat kinderen een tekst beter begrijpen als aa~gegeven 
is uit welke betekenisvolle zinsdelen de zinnen bestaan, blijkt uit te 
komen. We vinden dit resultaat zowel bij zwakke als bij betere lezers. 
Bij nadere analyse blijkt er wel enig verschil te zijn tussen de 
lezers. Zwakke en matige lezers ondervinden in vergelijking met de 

_ goede lezers (relatief én absoluut) meer baat bij markering in 
betekenisvolle woordgroepen ten opzichte van de conventionele 
presentatie. Een ander opvallend verschil tussen de zwakke en matige 
lezers enerzijds en de goede anderzijds is dat de eerste twee groepen 
in tegenstelling tot de andere groep geen hinder ondervinden van 
presentatie in willekeurige zinsdelen ten opzichte van presentatie van 
hele zinnen. Zij maken zelfs de meeste fouten wanneer de tekst op 
normale wijze wordt aangeboden. De goede lezers raken echter wel van 
slag door de onlogische segmentatie. Deze bevindingen lopen parallel 
met die van Weber (1970), die vermeldt dat goede lezers wel en minder 
goede niet meer fouten maken dan normaal, bij het voorlezen van een 
grammaticaal onwelgevormde tekst. 
Een aannemelijke verklaring voor deze resultaten is dat de goede 
lezers de vaardigheid om meerdere woorden in één grotere eenheid te 
nemen, al in een redelijke mate onder de knie hebben. Hulp kunnen ze 
echter nog wel gebruiken. Als het hun moeilijk of onmogelijk wordt 
gemaakt om op de verworven economische wijze te lezen, zullen ze meer 
moeite hebben om tot goed begrip van de tekst te komen. Als minder 
goede lezers een handje geholpen worden, kunnen ze tot een beter 
begrip van de tekst komen. Zonder hulp blijven ze echter nog woord na 
woord in zich opnemen. Daarom maakt het voor hen niet uit of de tekst 
in hele zinnen of in betekenisloze zinsdelen wordt aangeboden. 
De vraag is echter wat met deze kennis in de praktijk gedaan kan 
worden. Het lijkt niet praktisch om alle boeken te voorzien van 
gemarkeerde zinsdelen. Een vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op 
het effect van langdurige leestraining van teksten waarin zinsdelen 
visueel gemarkeerd zijn. Mogelijk dat (jonge) lezers de vaardigheid om 
bij elkaar horende woorden te vinden dan eerder onder de knie krijgen. 
Voordat echter met de training begonnen kan worden moet de vaardigheid 
in het technisch lezen zodanig zijn, dat het identificeren van woorden 
vloeiend gaat. (Het identificeren van afzonderlijke woorden is slechts 
en voorwaarde om goed te leren lezen, maar mag niet als doel beschouwd 
worden.) 
De onderzoeksopzet kan eenvoudig blijven. Lezertjes die allen 
technisch voldoende lezen, worden in twee groepen verdeeld. Eén groep 
krijgt de genoemde training en een controle groep leest dezelfde 
teksten in de gebruikelijke gedrukte vorm. Na de training doen beide 
groepen een test, waarbij hun begrip van een normaal gedrukte tekst 
gemeten wordt. Om antwoorden te krijgen op de vragen wat en of er een 
ideale duur en intensiteit van trainen is en op welke leeft~jd trainen 
het meest effectief is, kan de periode, de intensiteit van training en 
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de leeftijd waarop, gevariëerd worden. 
Een andere, simpele mogelijkheid van trainen is om kinderen te laten 
meelezen wanneer een vaardige lezer een verhaal voorleest. Spraak 
bezit immers veel informatie die in tekst op schrift, niet of slechts 
in veel mindere mate aanwezig is. Aan de hand van klemtoon, pauzes en 
intonatie kunnen de lezers al meelezend zien, waar de 
constituent-grenzen in de tekst liggen. De enige hulpmiddelen in tekst 
op schrift zijn de interpunctie-tekens. 
Tenslotte wil ik opmerken dat het in het algemeen raadzaam lijkt, om 
een zin die qua lengte de regel overschrijdt, af te breken op de grens 
van een zinsdeel. In de leesmethode "Veilig leren lezen" en veel 
andere teksten voor beginnende lezers, wordt dit (intuttief?) al 
gedaan. Maar ook bij teksten voor volwassenen zal dit principe het 
begrip kunnen vergemakkelijken. Het is zeer de moeite waard om 
bijvoorbeeld te onderzoeken hoe groot de effecten zijn, wanneer de 
teksten in "nieuws voor doven en slechthorenden" op de geopperde 
manier afgebroken worden. 

De verwachting dat teksten sneller gelezen worden door kinderen, als 
steeds een zin in zijn geheel wordt aangeboden, wordt eveneens 
bevestigd. We moeten echter terughoudend zijn om hier conclusies aan 
te verbinden. Het idee achter deze aaname was dat de lezer steun heeft 
aan de visueel aanwezige zinscontext, met name bij het lezen van een 
moeilijk leesbaar woord. Of dit vermoeden juist is kan niet worden 
afgeleid uit dit experiment. Er zijn namelijk twee faktoren die mede 
van invloed zijn geweest op de leessnelheid. Ten eerste was de taak 
persoon gestuurd. Enkele leerlingen (vooral de langzame lezers) waren 
niet steeds alert genoeg om direct op de knop te drukken nadat ze een 
zin (of zinsdeel) gelezen hadden. Hierdoor konden seconden verloren 
worden. Bij de aanbiedingsvormen waarbij slechts zinsdelen op het 
scherm verschijnen, was dit tijdverlies twee keer zo groot omdat twee 
maal zo vaak op de knop gedrukt moest worden. Ten tweede waren er 
leerlingen die van de wijs raakten als ze slechts één zinsdeel op het 
scherm zagen. Door één of meerdere zinsdelen te herhalen, probeerden 
ze alsnog een complete zin "voor te lezen". 

De laatste aanname was dat tekstbegrip en leessnelheid gekoppeld zijn. 
Twee mogelijkheden zijn te bedenken. Tekst wordt sneller gelezen 
naarmate hij makkelijker begrepen wordt of een tekst die goed begrepen 
is heeft juist een hogere leestijd omdat de lezer de tekst goed tot 
zich heeft laten doordringen. De resultaten laten zien dat er geen 
sprake is van een dergelijke koppeling tussen tekstbegrip en 
leessnelheid. De verschillen in leestijden lijken veeleer tot stand te 
komen doordat soms hele zinnen en soms zinsdelen aangeboden zijn. Als 
slechts delen van zinnen worden aangeboden is meer leestijd nodig. 
Een opmerkelijk gegeven is dat de leestijd hoger is voor hele zinnen 
die op de gebruikelijke manier werden aangeboden dan voor hele zinnen 
die op de "geslingerde" manier aangeboden werden. Misschien dat de 
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lezers bij de laatst genoemde vorm makkelijker kunnen bijhouden waar 
ze precies zijn in de zin. We zagen al eerder dat enkele lezers in 
verwarring raken als ze slechts een deel van de zin onder ogen 
krijgen. Mogelijk zijn deze twee zaken met elkaar in verband te 
brengen. Dit blijven echter gissingen en nader onderzoek zou moeten 
uitwijzen of slingering van de zin inderdaad een gunstig effect heeft 
op leessnelheid. 
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DEEL 2 ONTWIKKEL!~ VAN DE TEKST-PARSER 

HOOFDSTUK 1 INLEIDING 

Bij het lezen kunnen verschillende soorten oogbewegingen onderscheiden 
worden, waaronder oogsprongen en fixaties. Het oog glijdt niet over de 
tekst, maar springt snel van positie naar positie. De sprongduur is 
20-60 ms. Tussen twee oogsprongen is er een oogpauze, van ca 200 tot 
250 ms. Tijdens deze oogpauze, die fixatie genoemd wordt, wordt de 
informatie opgenomen. Terwijl twaalf tot achtien letterposities om het 
fixatiepunt herkend kunnen worden, is de oogsprong gemiddeld slechts 
acht letterposities groot. Hieruit is af te leiden dat 
achtereenvolgende fixaties elkaar gedeeltelijk overlappen. In theorie 
zou het dus mogelijk moeten zijn om tijd te winnen bij het lezen. 
Bij onderzoek naar lezen is daarom veel geëxperimenteerd met de 
RSVP-methode (Rapid Serial Visual Presentation). Lezers kijken naar 
een centraal punt op een scherm waar ongeveer elke 200 ms een nieuw 
stuk tekst wordt aangeboden. Op deze manier wordt een fixatie 
gesimuleerd. Een voordeel van deze manier van lezen is dat tijd 
gewonnen kan worden. Er hoeven namelijk geen oogsprongen gemaakt te 
worden en de gedeeltelijke overlapping van de fixaties kan opgeheven 
worden. Onderzoek van Cocklin, Ward, Chen & Juola (1984) heeft 
aangetoond dat de lezers de gehele tekst bovendien beter begrijpen als 
de zinsfragmenten aan bepaalde voorwaarden voldoen. De voornaamste 
voorwaarde is dat de aangeboden delen betekenisvol zijn. 
Granaas (1980) heeft met het oog op de RSVP-methode een 
computerprogramma ontwikkeld dat Engelse zinnen in betekenisvolle 
eenheden opdeelt (in de literatuur ook wel "idea units" genoemd.) Deze 
parser is de basis geworden voor een programma dat door ons geschikt 
is gemaakt om teksten uit Nederlandse kinderboekjes te ontleden in 
idea units. 
Granaas laat de segmentering in drie stappen gebeuren: 
In stap 1 op grond van interpunctietekens (. , ; : ! ?) , in stap 2 
op grond van functiewoorden, (functiewoorden zijn woorden die 
voornamelijk dienen om de syntactische bouw van een zin te 
ondersteunen; zij dragen in tegenstelling tot de inhoudswoorden 
nauwelijks bij tot de betekenis) en in de derde stap op grond van een 
maximaal aantal toegelaten karakters binnen een segment. Een 
interpunctieteken betekent in zijn programma altijd het einde, een 
functiewoord altijd het begin van een nieuw segment. 
De functiewoorden die bij ons aangepaste en uitgebreide programma 
worden gebruikt, zijn overgenomen van van Wijk & Kempen (1980). Zij 
pretenderen een inventaris te hebben gemaakt van alle Nederlandse 
functiewoorden. Om geheugenruimte en zoektijd binnen het programma te 
besparen, hebben we de meeste verouderde en moeilijke woorden zoals 
"aangaande", "behoudens" en "destijds" weggelaten. Deze woorden komen 
toch niet voor in moderne kinderboeken. De lijst met geselecteerde 
functiewoorden is te vinden in bijlage 6. 
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Het resultaat van de parser van Granaas heeft een overeenkomst van 87% 
met een gesegmenteerde versie van vier linguisten. Deze linguisten 
hebben de tekst eerst ieder afzonderlijk gesegmenteerd. Daarna zijn ze 
tot een gezamenlijke versie gekomen. 
Granaas heeft met het oog op de RSVP-taak de grootte van een segment 
beperkt gehouden tot een maximum van twintig karakters. Het 
tekstfragment moet namelijk klein genoeg zijn om in één fixatie te 
kunnen worden overzien. De presentatie is namelijk zeer kort. Ons 
onderzoek beperkt zich echter tot beginnende lezers. Zij zullen alle 
tijd krijgen om de aangeboden tekst te lezen, waardoor het niet zinnig 
is voor ons om uit te gaan van een maximaal aantal karakters binnen 
een segment. Stap 3 uit het programma van Granaas is in ons programma 
optioneel gemaakt. 
Behalve de genoemde aanpassingen zijn nog andere modificaties en 
uitbreidingen van de oorspronkelijke parser nodig om hem geschikt te 
maken voor het segmenteren van teksten in zinvolle eenheden. Deze 
veranderingen worden in het volgende hoofdstuk beschreven. De parser 
is gaandeweg steeds verder uitgebreid en in het volgende hoofdstuk is 
beschreven hoe enkele opeenvolgende versies van de parser beoordeeld 
zijn op geschiktheid. 
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HOOFDSTUK 2: EVALUATIE 

2.1 wijze van evalueren 

De segmentatie van de parser is op twee manieren geëvalueerd, in het 
vervolg methode l en methode 2 genoemd. De mensen die zich bereid 
toonden om aan de evaluatie mee te werken waren niet taalkundig 
geschoold en zijn werkzaam op het IPO. 

2.1.l methode 1: de vergelijkingsmethode 
Aan vijf personen is gevraagd om enkele teksten te segmenteren. Zij 
dienden de zinnen zo op te delen dat woorden die samen een 
betekenisvol segment vormen, samen genomen zijn. Er is gekeken naar de 
mate van overeenkomst en naar de mate van verschil tussen het aantal 
grenzen. 
Overeenkomst is er in die gevallen waarin personen grenzen zetten op 
plaatsen waar de parser dat ook doet, dan wel de gevallen waarin de 
personen net als de parser beslist hebben om geen grenzen te markeren. 
Als vier of meer van de in totaal vijf personen net als de parser een 
grens aangeven, wordt de grens als wenselijk beschouwd. Zo'n grens 
wordt in het vervolg een "+/+"-grens genoemd, waarbij de eerste"+" 
aangeeft dat vier of vijf personen een grens markeren en de tweede"+" 
aangeeft dat de parser op die plaats een grens maakt. Als vier of alle 
personen het evenals de parser verkiezen om geen grens te zetten op 
een mogelijke plaats, dan beschouwen we het niet markeren van een 
grens als terecht(-/-). De mogelijke plaatsen waar grenzen gezet 
kunnen worden, zijn die tussen de woorden. 
Verschil is er op plaatsen waar de parser in tegenstelling tot de 
groep mensen een grens markeert of op plaatsen waar de parser juist 
geen grens maakt terwijl de groep mensen dat wel doet. Als vier of 
vijf personen in tegenstelling tot de parser een grens overeenkomen 
(+/-), moet de grens als ongewenst niet gemarkeerd beschouwd worden. 
Zo mogelijk moet de parser aangepast worden zodat ook op die plaats 
voortaan een grens wordt geplaatst. Als slechts twee of minder van de 
vijf personen een grens markeren op een plaats waar de parser dat ook 
doet, moet geprobeerd worden het programma aan te passen. We 
beschouwen de grens dan als ongewenst. 
Gevallen waarin drie van de vijf personen evenals de parser wel of 
juist geen grens maken beschouwen we als twijfelachtig. Dit noteren we 
als "0/+" en "0/-". 

Samenvatting: 
+/+: > 3 personen, een grens/parser wel grens 
-!-: > 3 personen geen grens/parser geen grens 
-/+: > 3 personen geen grens/parser wel grens 
+/-: > 3 personen wel grens/parser geen grens 
0/+: 3 personen geen grens/parser wel grens 
0/-: 3 personen wel grens/parser geen grens 
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Nu gedefinieerd is wat goede, twijfelachtige en slechte grenzen zijn 
en omgekeerd ook de mogelijkheid er is om aan te wijzen op welke 
plaatsen terecht, onterecht of misschien onterecht geen grens is 
geplaatst, hebben we een maat om de kwaliteit van de parser te 
beoordelen. Het aantal juiste beslissingen wordt gedeeld door het 
aantal genomen beslissingen. (Het aantal genomen beslissingen is 
gelijk aan het aantal woorden van de teksten minus de zinsgrenzen.) In 
formule ziet dit er als volgt uit: 

(+/+) + (-/-) 

(+/+) + (-/-) + (+/-) + (-/+) 

De uitkomst van deze berekening geeft de kwaliteit van de parser in 
algemene zin aan. Het is ook mogelijk om specifieke informatie te 
verkrijgen over de kwaliteit van de parser in geval van de 
beslissingen "zet een grens" en van de beslissingen "zet geen grens". 
Zo kunnen de fractie "fout gezette grenzen" (y) enerzijds en de 
fractie "onterecht niet gezette grenzen" (z) anderzijds op de volgende 
manieren berekend worden: 

(-/+) (+/-) 
Z2 

(+/+) + (-/+) (-/-) + (+/-) 

Met deze specifieke informatie kan bekeken worden in welke mate en op 
welke plaatsen verbeteringen aangebracht kunnen worden, of al zijn 
aangebracht. 

2.1.2 methode 2: de beoordelingsmethode 
Zes personen kregen de opdracht om de segmentatie van de parser te 
beoordelen. Ook nu wordt de segmentatie van de parser op overeenkomst 
en verschil met de opvattingen van de groep mensen bekeken. De 
beoordelaars gaven aan, waar zij bezwaar maakten tegen een bepaalde 
grens of waar zij extra grenzen zouden willen zien. Als slechts twee 
of minder mensen een grens beiwaarlijk achten wordt de grens als 
"goed" gekwalificeerd. De juistheid van een grens is twijfelachtig als 
door drie of vier mensen bezwaar wordt gemaakt. Een grens wordt als 
wenselijk beschouwd als minder dan drie personen er bezwaar tegen 
aantekenen. 
Deze criteria worden ook aangehouden bij de beoordeling of op bepaalde 
plaatsen al dan niet onterecht geen grens is gezet. 

Samengevat: 
+/+: >=4 personen stemmen in met een grens van de parser 
-/-: >~4 personen vinden het terecht dat de parser geen grens heeft gezet 
-/+: > 4 personen maken bezwaar tegen een grens van de parser 
+!-: > 4 personen vinden dat er onterecht geen grens geplaatst is 
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0/+: 3 of 4 personen hebben bezwaar tegen een grens van de parser 
0/-: 3 of 4 personen vinden dat er onterecht geen grens geplaatst is 

De maat voor de kwaliteit van de parser wordt weer op dezelfde manier 
berekend als hierboven is beschreven. Ook nu kan gedifferentiëerd 
worden naar analyse van de beslissingen "zet een grens" en "zet geen 
grens". 

De teksten waarop de parser geprobeerd is, zijn dezelfde als die in 
het experiment (deel 1) ook gebruikt zijn. Het zijn 15 fragmenten uit 
boekjes van de methode Leespakket (Grijns & Leeman, 1982). Een 
fragment bestaat uit gemiddeld zeven zinnen en vormt min of meer een 
afgerond verhaaltje. Alle fragmenten bij elkaar bestaan uit 104 
zinnen. Voor een afrondende evaluatie is gebruik gemaakt van twee 
andere teksten. Deze zijn van hetzelfde niveau als de overige 
verhaaltjes. Eén van die fragmenten stamt uit de methode "Leespakket". 
Het andere fragment is genomen uit de meest gebruikte leesmethode op 
scholen, .. Veilig Leren Lezen" (Caesar, 1981). In totaal bestaan deze 
twee fragmenten uit 71 zinnen. Deze evaluatie is uitgevoerd door 
dezelfde zes personen die de eerste versie van de parser hebben 
beoordeeld. 

2.2 modificaties en resultaten 

Op grond van stap 1 en 2 van de parser van Granaas, is een eerste, 
grove versie van de nieuwe parser geschreven. Vervolgens zijn enkele 
modificaties aangebracht: 

Modificatie 1: Zet een grens vóór een voorzetsel en sla het volgende 
woord over. 
Voorzetsels moeten onderscheiden worden van andere functiewoorden 
omdat er altijd nog een deel van de zin op volgt dat er bijhoort. 
Daarom moet voorkomen worden dat een voorzetsel het einde van een 
segment kan zijn. Om dit te bewerkstelligen zijn de voorzetsels uit de 
lijst met functiewoorden gehaald en werd vervolgens een nieuw bestand 
aangemaakt met deze woorden (zie bijlage 7 voor een overzicht van deze 
woorden). De procedure werkt nu als volgt (zie ook figuur 3): 
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figuur 3: schematische voorstelling van het handelen van de parser bij 
grensmarkering in geval van voorzetsels en functiewoorden. 

lees het 
volgende 

woord 

nee 

• 

jl 

m1rkering 
voor het 

voorzetsel 

m1rk1ring 
voor het 

functiewoord 

si ■ 
een woord 

over 

Bij segmentering op grond van functiewoorden (stap 2) wordt eerst 
bekeken of een woord een voorzetsel is. Als het geen voorzetsel is, 
wordt nagegaan of het een van de gewone functiewoorden is. Komt de 
parser een voorzetsel of een gewoon functiewoord tegen, dan wordt dat 
woord als het begin van een segment gemarkeerd. Is het betreffende 
functiewoord een gewoon functiewoord, dan gaat het programma door met 
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het bekijken van het eropvolgende woord. Is het echter een voorzetsel, 
dan wordt het eropvolgende woord overgeslagen. Een voorzetsel kan dus 
nooit het einde van een segment zijn. De volgende voorbeeldzin wordt 
als volgt gesegmenteerd (met "zijn" en "de" als functiewoorden en 
"met" en "in" als voorzetsels): 

Hij boog* met zijn hoed* in de hand. 

Een groot deel van de voorzetsels kan echter ook fungeren als 
bijwoord. (bv. Zij rent de berg op.) 
Dit vormt bij het segmenteren van eenvoudige teksten geen enkel 
probleem. In de eerste kinderboeken komen de wat complexere structuren 
als bijvoorbeeld "Zij rent de berg op naar huis." nog niet voor. De 
betreffende bijwoorden staan altijd aan het einde van de zin en worden 
daardoor gevolgd door een interpunctieteken. De parser herkent 
bijvoorbeeld "op." (aan het einde van een zin) in tegenstelling tot 
"op" niet als voorzetsel. Dit geldt ook voor alle andere 
functiewoorden zodat het laatste woord van een zin nooit als apart 
segment ge!soleerd zal worden. 

In een eerdere versie van onze parser is het mogelijk dat een idea 
unit uit een enkel woord bestaat. De zin "Brr, wat was het koud." (met 
"wat", "was" en "het" als functiewoorden) wordt dan gesegmenteerd als: 

Brr,* wat* was* het koud. 

Dit lijkt niet wenselijk. We moeten juist proberen te voorkomen dat 
lezers woord-na-woord lezen. Daarom is de volgende (optionele) 
modificatie ingebouwd: 

modificatie 2a: minimale segmentgrootte. 
De parser voorkomt dat meerdere opeenvolgende segmenten uit maar één 
woord bestaan. Van twee opeenvolgende segmenten kan slechts het eerste 
uit maar één woord bestaan. De zin "Wat is dat?" wordt dan: 

Wat* is dat? in plaats van: Wat* is* dat? 

resultaten 
Allereerst is de versie geëvalueerd waarbij de specifieke behandeling 
van voorzetsels (modificatie 1) is toegepast. De parser heeft in 
totaal 175 grenzen gemarkeerd en 356 plaatsen open gelaten. (Het 
totaal aantal beslissingen is 531.) 
In vergelijking met de segmentaties van de vijf personen blijkt 58% 
van de grenzen goed, 13% twijfelachtig (onbeslisbaar) en 29% foutief. 
Van de open plaatsen is 87% terecht niet gezet, 6% had misschien wel 
gezet moeten worden en 8% is onterecht niet gezet. Het totaal 
percentage overeenkomst is 77. 
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Het percentage overeenkomst van de parser waarbij tevens het aantal 
opeenvolgende segmen;en van één woord beperkt wordt (modificatie 2a), 
is iets hoger, nl 78%. Het totaal aantal grenzen is 160 en het aantal 
open plaatsen is 371. Nu blijkt 61% van de grenzen goed te zijn, 12% 
is twijfelachtig en 26% foutief. 
Uit onderlinge vergelijking van de twee versies blijkt een iets beter 
resultaat van de versie met modificatie 2a. Dit verschil is echter te 
klein om op grond van deze resultaten voor één van de twee versies te 
kiezen. Daarom is deze modificatie optioneel gebleven. Als het 
programma gestart wordt, kan men kiezen of men de regel wel of niet 
wil laten werken. 
Wij hebben er ondanks het geringe verschil tussen de twee versies van 
de parser toch voor gekozen om alleen de parser met modificatie 1 en 
2a, de beoordeling door een groep mensen (evaluatie-methode 2) te 
laten ondergaan. Het doel van het experiment is om kinderen te helpen 
niet langer woord-na-woord te laten lezen. Vanuit dat standpunt is het 
niet wenselijk om gelsoleerde woorden aan te bieden. 

De resultaten zijn als volgt: 63% van de grenzen zijn goed, 19% is 
twijfelachtig, 18% is foutief, 95% van de open plaatsen zijn terecht 
open gelaten, bij 4% had misschien toch een grens gemarkeerd kunnen 
worden en 1% is onterecht niet gevuld door een grens. Het totale 
percentage overeenkomst is 83. 
De resultaten van deze evaluaties zijn te vinden in de tabellen 11 tot 
en met 14, bijlage 8. In 2.3, figuur 4 worden de resultaten van 
opeenvolgende versies van de parser nog eens kort weergegeven. 

2.3 verdere modificaties en resultaten 

De analyse van de beschreven evaluaties was aanleiding voor nieuwe 
modificaties. 

modificatie 2b: Modificatie 2a bewerkstelligt dat van twee 
opeenvolgende segmenten alleen het eerste uit maar één woord kan 
bestaan. De parser voldoet echter nog niet en de betreffende 
modificatie wordt aangescherpt: Een segment mag nooit uit één woord 
bestaan mits het woord begint met een hoofdletter en eindigt met een 
interpunctieteken of als het ingebouwd is tussen twee 
interpunctietekens. Eerst worden in stap 1 en 2 grenzen aangemaakt. 
Naderhand is modificatie 2b van kracht en kunnen er alsnog grenzen 
geschrapt worden. In het genoemde voorbeeld wordt de grens tussen 
"wat" en "is" in "Wat* is dat?" dus weer weggehaald. 

modificatie 3a: De 15 tekstjes waarmee gewerkt is, bestaan uit totaal 
104 zinnen. In deze zinnen treedt 44 keer inversie op. Inversie is de 
zinsvolgorde waarbij het onderwerp van de zin niet aan de persoonsvorm 
voorafgaat, maar erop volgt. In alle gevallen van inversie in deze 
verhaaltjes volgt het onderwerp direct op de persoonsvorm. Het 
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onderwerp wordt in deze zinnen meestal weergegeven door een 
functiewoord of door een woordgroep die begint met een functiewoord. 
En omdat we het programma zo laten werken dat voor een functiewoord 
een grens geplaatst wordt, worden de persoonsvorm en het onderwerp van 
elkaar gescheiden. Bijvoorbeeld (met "werk" en "zei" als 
persoonsvormen en "ik" en "het" als onderwerp en deel van het 
onderwerp): 

"Vandaag werk * ik niet", * zei * het paard. 

Uit evaluatie 1 blijkt dat dit als zeer bezwaarlijk wordt ervaren dus 
is een modificatie noodzakelijk. Voor alle duidelijkheid: Bij 
zinsvolgorde zonder inversie treedt deze onwenselijke scheiding tussen 
het onderwerp "ik" en de persoonsvorm "werk" niet op: 

Het paard zegt: * "Ik werk vandaag niet". 

Een grote verbetering is aan te brengen als ingehaakt wordt op de 
persoonlijke voornaamwoorden. Het onderwerp wordt namelijk in de helft 
van het aantal inversies weergegeven door een persoonlijk 
voornaamwoord (ik, jij, je, hij, zij, ze, wij, we, jullie). Deze 
woorden worden uit de lijst van functiewoorden gehaald en in een apart 
bestand gebracht. De parser markeert nu een grens achter deze 
functiewoorden in plaats van ervoor. Hierdoor kan een persoonlijk 
voornaamwoord alleen nog de rol van segmenteinde vervullen en wordt 
voorkomen dat een scheiding wordt aangebracht tussen de persoonsvorm 
en het onderwerp (persoonlijk voornaamwoord). Door deze simpele 
verandering zal bijna 60% van de bezwaren die door inversie zijn 
opgeroepen, opgeheven worden. Dit is op het totaal aantal bezwaren een 
verbetering van 20%. 

modificatie 3b: Bij inversie wordt het onderwerp ook in veel gevallen 
weergegeven door een eigennaam. Modificatie 3b moet er voor zorgen dat 
achter een eigennaam wordt afgebroken. Ook in andere zinnen zonder 
inversie, waarin de eigennaam niet als onderwerp maar bijvoorbeeld als 
deel van het onderwerp fungeert, kan het een verbetering zijn als de 
eigennaam het einde van een segment wordt. "Het paard van boer Jan 
ligt in de stal" is hiervan een illustratie. 
De eigennamen zijn makkelijk op te sporen door de parser omdat ze 
altijd beginnen met een hoofdletter. Achter ieder woord dat met een 
hoofdletter begint dient afgebroken te worden. Door de minimale 
segmentgrootte (modificatie 2b) wordt voorkomen dat elk eerste woord 
van een zin geisoleerd wordt. 

modificatie 3c: In veel gevallen van inversie vindt men het wenselijk 
dat de persoonsvorm en het onderwerp tesamen een segment vormen. Dat 
betekent dat de persoonsvorm het begin van een segment moet worden. 
Als de parser een persoonlijk voornaamwoord detekteert markeert hij 
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dit als segmenteinde (modificatie 3b), gaat vervolgens een woord terug 
(waar een persoonsvorm staat) en markeert dit als het begin van het 
segment: 

fase 1. Daarom wilde ze haar jurk niet uitdoen. 
fase 2. Daarom wilde ze* haar jurk niet uitdoen. (mod.3b) 
fase 3. Daarom* wilde ze* haar jurk niet uitdoen. (mod.3c) 

Hoewel het eenvoudig zou zijn laten we deze ingreep niet werken op 
eigennamen omdat het voornamelijk onwenselijke segmentaties tot gevolg 
zou hebben. 

resultaten 
De parser heeft in totaal 128 grenzen gemarkeerd (aanmerkelijk veel 
minder dus dan in de vorige versies) en 403 plaatsen open gelaten. 
(Het totaal aantal beslissingen is 531.) 
In vergelijking met de segmentaties van de 5 personen blijkt nu 75% 
van de grenzen goed, 10% is twijfelachtig en nog slechts 15% foutief. 
Van de open plaatsen is 87% terecht niet gezet, 7% had misschien wel 
gezet moeten worden en 7% is onterecht niet gezet. Het totaal 
percentage overeenkomst is 84. De winst die geboekt is, blijkt dus te 
liggen in de verhoging van het aantal juist gezette grenzen en niet zo 
zeer in de verlaging van het aantal onterecht niet gezette grenzen. 

De resultaten van de beoordelingsmethode zijn als volgt: 96% van de 
grenzen is correct en 4% is twijfelachtig. Ook dit is een aanzienlijke 
vooruitgang ten opzichte van de vorige versies. Van de open plaatsen 
is 99% terecht open gelaten en bij 1% van de open plaatsen had 
misschien toch een grens gemarkeerd kunnen worden. 
Het totale percentage overeenkomst van de parser met de mens is 99. 

De resultaten van de parser zijn tot op dit punt zeer bevredigend te 
noemen. Alle modificaties zijn echter gemaakt op grond van beschouwing 
van de segmentatie van de parser op dezelfde 15 tekstjes. Als proef op 
de som is daarom nog een andere tekst gesegmenteerd door de parser. 
Deze segmentaties zijn vervolgens beoordeeld door dezelfde 6 personen 
die de eerste versie van de parser (met modificatie 1) hadden 
beoordeeld. Vanwege de tijd is de vergelijkingsmethode niet meer 
toegepast. 

De resultaten komen zoals verwacht ongeveer overeen met de resultaten 
van de vorige evaluatie. De personen zijn het met 92% van de grenzen 
eens, 7% is twijfelachtig en 2% foutief. Zij vinden dat 97% van de 
open plaatsen terecht niet gezet zijn, 2% misschien wel gezet had 
moeten worden en 1% van de plaatsen onterecht is open gelaten. 
Het totale percentage overeenkomst is 96. 
In onderstaande figuren worden alle resultaten van de opeenvolgende 
versies van de parser nog eens samengevat. 
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2.4 overzicht van de handelingen van de parser 

Tenslotte geven we in een schematische voorstelling nog eens weer 
welke handelingen de parser verricht: 
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figuur 5: vereenvoudigd stroomschema van de parser 
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Bovendien is het teken "@" gekozen om vooraf of naderhand te kunnen 
corrigeren. Op plaatsen waar persé geen grens gemarkeerd mag worden 
kan dat teken in de tekst ingevoerd worden. 
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HOOFDSTUK 3: CONCLUSIES EN DISCUSSIE 

Granaas vermeldt in zijn artikel dat zijn parser 87% overeenkomst 
vertoont met de na overleg overeengekomen versie van vier lingulsten. 
Zo'n percentage verschaft echter niet veel informatie als er niet bij 
vermeld wordt hoe het berekend is. Er zijn namelijk verschillende 
manieren mogelijk om een percentage overeenkomst of verschil te 
berekenen. In dit onderzoek zijn bij de berekening alle mogelijke 
grenzen betrokken omdat de parser voor of na ieder woord moet 
beslissen al dan niet een grens te zetten. Wel zijn de zinsgrenzen 
buiten beschouwing gelaten. De overeenkomst tussen de parser en de 
mens op zinsgrenzen is namelijk 100%. Daarom is het mijns inziens 
niet nuttig om dit bij de berekening te betrekken. Als dit wel gedaan 
zou zijn, zou het percentage overeenkomst nog hoger uit gevallen zijn. 
Bij het berekenen van de percentages is uitgegaan van de segmentatie 
van de parser en niet van die van mensen. De mensen blijken namelijk 
onderling verre van consistent te zijn. Het komt voor dat één persoon 
drie maal zoveel grenzen aangeeft als een ander. 
Wat opvalt, maar logisch te verklaren is, is dat het percentage 
overeenkomst hoger uitvalt als mensen de segmentaties van de parser 
moeten beoordelen en lager als de eigen segmentaties van de mensen met 
de segmentatie van de parser vergeleken wordt. Dit is te verklaren uit 
het feit dat de zinnen op verschillende manieren opgedeeld kunnen 
worden en het vaak niet mogelijk is om één beste te kiezen. 

Ongetwijfeld kan de parser nog verder bijgeschaafd worden. We blijven 
bijvoorbeeld zitten met segmenten van soms meer dan vijf woorden. (Die 
segmenten zijn overigens heel makkelijk op te sporen en met de hand te 
verdelen.) Het kost echter veel tijd om de puntjes op dei te zetten 
en het rendement van mogelijke verbeteringen zou laag zijn. Voorlopig 
hebben we ons tevreden gesteld met deze versie waarmee respectievelijk 
84% (methode 1) en tussen de 96 en 99% (methode 2) overeenkomst 
behaald is. Hierbij moet nog opgemerkt worden dat bij deze berekening 
de twijfelachtige gevallen fout gerekend zijn. Als deze tot de goede 
beslissingen gerekend zouden worden, bedragen de percentages 
overeenkomst respectievelijk 92% en tussen de 99 en 100%. 
Het zal onvermijdelijk blijven dat enkele correcties met de hand 
gemaakt moeten worden. Deze zijn bij de huidige versie van de parser 
tot een minimum beperkt. We kunnen concluderen dat de parser redelijk 
voldoet en ingezet kan worden bij experimenten waarbij zinnen uit 
kinderboekjes, op syntactische gronden gesegmenteerd dienen te worden. 
Bij verdergaande optimalisering ervan zou de parser zeker ook eens op 
"volwassen" tekst uit geprobeerd moeten worden. 
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Bijlage 1: Illustratie van de vijf presentatie-vormen 

conditie 1: (hele zinnen) 

Kijk, hij loopt naar het huis van boer Karel . 

conditie 2: (hele zinnen, opgedeeld in zinvolle eenheden) 

Kijk, h .. l t naar het huis b K l lJ oop van oer are . 

conditie 3: (betekenisvolle zinsdelen) 

Kijk, 

hij loopt 

naar het huis 

van boer Kare 1. 

conditie 4: (hele zinnen, opgedeeld in betekenisarme delen) 

Kijk, hij loopt naar het huis van boer Karel . 

conditie 5 : (betekenisarme zinsdelen) 

Kijk, hij 

loopt naar 

het huis van 

boer Karel . 



Bijlage 2: Teksten 

De 15 teksten, het teken* staat voor een grens die in conditie 2 en 3 is 
aangebracht, het teken Astaat voor een grens die in conditie 4 en 5 is 
aangebracht. 

A 
Koning Paul* kwam uit Azijn bed. 

Hij keek eens* door A het raam. 

En weet A je* wat hij zag? 

Hij zag ..• * een A leeuw* in Ade tuin. 

Een echte leeuw! 

Die was zeker* uit Azijn kooi gegaan. 

Oei,* wat A eng! 

B 

Rietje was ziek. 

Zij lag* in A het ziekenhuis. 

"Blijf maar A lekker * in je A bed", * zei de zuster. 

Dat vond Rietje* heel A erg. 

Heel de A dag* in bed blijven. 

"Ik verveel *A me zo",* zei A Rietje. 

"Ik wil papa * en mama op bezoek". 

C 

Boer A Jan* was al A vroeg* uit bed. 



Nog voor de haan wakker A was,* was A hij* al op. 

Maar zijn A paard* was nog niet op. 

Zijn paard lag nog* op A het stro. 

"Vandaag werk ik A niet", * zei het paard . 

"Ik ben ziek", 

Ben jij* wel A eens ziek? 

D 

Mies moest* naar A bed. 

Het was al* zeven uur. 

Maar ze deed* haar A jurk niet uit. 

Het was ook zo'n mooie jurk! 

En de A jurk* was pas nieuw. 

Daarom wilde A ze* haar jurk* niet A uit doen. 

E 

"Ik wil * wat van A de aarde zien", * zei A Flipje. 

Ik ga heel A alleen* op stap. 

Zo kwam Flipje *ineen groot bos. 

"Niks dan A bomen",* zei hij* na A een tijdje. 

"Ik ga weer* naar A huis", 

Maar .•• * Flipje A wist* de A weg niet meer. 

Flipje was verdwaald. 



F 

Bas Bloem* is heel .... erg moe. 

Hij heeft* de .... hele dag gewerkt. 

Nu zit hij* voor .... zijn huisje. 

Hij rust* even wat .... uit. 

"Ik ga .... slapen",* zegt .... hij* na een tijdje. 

"O, * wat ben ik .... moe". 

G 

Op een dag zegt* de .... oude koning: 

"Kok, * ik eet graag .... kip". 

"Goed", * zegt .... de kok. 

"Ik .... haal* een kip* uit .... het hok". 

Maar ••• * dat .... wil* die .... kip niet,* zeg! 

Roef,* ze rent .... snel* het .... hok uit. 

De kok wil* haar .... stoppen. 

Maar hij vangt *""haar lekker .... niet. 

H 

Oei,* wat .... is* dat .... nou? 

De hele .... dag* was het mooi weer. 

Nu is het* niet meer .... zo mooi. 

Nu komt* er sneeuw. 

Hoe komt* dat .... nou? 



De weerman maakt altijd* het A weer. 

Zou de weerman* ziek zijn? 

I 

Joep,* de A aap,* zat in Azijn hok. 

"Mijn baas* is A altijd boos",* dacht A hij. 

"Weet je* wat ik A doe? 

Ik ga* op A reis. 

Naar een A land* waar ik* altijd lui A mag zijn. 

Een land* waar het A eten* lekker is". 

J 

Er was eens* een A kok. 

Die kok* was heel A erg dik. 

Hij heette* dan A ook Dik. 

Dik was* de A kok* van de A koning. 

"Oef",* zei Ade dikke A kok* op een keer. 

"Ik heb* het zo A druk. 

Ik wil ook wel eens koning zijn. 

Dan hoef* ik niets* te A doen". 

K 

De koning zat* op Azijn troon. 

Hij zuchtte. 



Hij moest * de A hele dag * op zijn A troon zitten. 

Er zouden veel mensen komen. 

"Niks leuk", * zei de A koning. 

"Een hele dag * op A die troon* is niet A leuk", 

Zou jij* dat leuk A vinden? 

L 

Het paard* van boer A Jan* ligt in Ade stal. 

Hij wil niet werken. 

Hee,* wat zag boer A Jan* daar? 

Daar was* de A dokter. 

"Dag A dokter",* zei boer Jan. 

"Weet je,* mijn A paard is A ziek. 

Wil jij* hem beter A maken? 

M 

Rein,* de A vos,* is op A jacht. 

Kijk,* hij A loopt* naar A het huis* van A boer Karel. 

Achter het A huis staat* een A hok* met kippen. 

Er zitten* negen A kippen in. 

"Een stukje A kip * lust ik wel", *A denkt Rein. 

"Daar kan ik uren* van A smullen". 

Wat denk A je* dat Rein* gaat A doen? 



N 

Vader Tijd* werd een - beetje oud. 

Soms was hij doodmoe* van - het werken. 

Dan ging hij* even - liggen. 

Op een - dag* viel hij opeens* in - slaap. 

Nou en - toen .•• * stond opeens* de - tijd stil. 

Ook de klokken stonden stil. 

En niemand wist meer hoe - laat* het was. 

0 

Het was winter. 

Brr,* wat - was* het koud. 

Mies legde daarom* een - brood* in - de tuin . 

.. Dat brood* is voor - de mussen",* zei - ze. 

Nou,* dat vonden* de - mussen heel - lief. 

Zij aten* hun - buikjes vol. 

De mussen* hadden toen geen - honger meer. 



Bijlage 3: vragen bij de teksten 

Vragen bij de teksten plus het aantal fouten dat in totaal 
bij die vragen gescoord is: 

A 
Koning Paul liep in zijn tuin. 
Koning Paul zag een leeuw. 
Koning Paul keek uit zijn raam. 
Koning Paul kwam uit zijn bed. 
Koning Paul zag een poes. 
De leeuw zat in zijn hok. 

B 
Rietje was bij papa en mama. 
Rietje verveelde zich. 
Rietje wou naar bed. 
Rietje lag in het ziekenhuis. 
Rietje was op bezoek bij haar zuster. 
Rietje was ziek. 

C 
Het paard van boer Jan lag nog op het stro. 
De boer was ziek. 
De haan was voor de boer wakker. 
De boer was vroeg op. 
Het paard van boer Jan lag nog in zijn bed, 
Het paard werkt niet vandaag. 

D 
Mies moest naar de dokter. 
Mies wilde haar jurk niet uitdoen. 
Het was al zes uur. 
Mies moest naar bed. 
Mies had een nieuwe jas. 
Het was al zeven uur. 

E 
Flipje wilde op stap. 
Flipje kwam in een stad. 
Flipje ging met een vriendje op stap. 
Flipje kwam in een groot bos. 
Flipje wist de weg terug. 
Flipje wilde weer naar huis. 

7 
10 

8 
5 
2 
5 

7 
9 
5 
0 
7 
1 

13 
9 

10 
11 
12 
11 

3 
2 

13 
3 
2 
9 

11 
3 
7 
3 
1 
7 



F 
Bas Bloem zit in zijn huisje. 
Bas Bloem is lui. 
Bas Bloem is nog niet moe. 
Bas Bloem zit voor zijn huisje. 
Bas Bloem rust uit. 
Bas Bloem gaat slapen. 

G 
De boer eet graag kip. 
De kip zit in het hok. 
De koning wil eten. 
De koning eet graag kip. 
De kip is in het huis. 
De koning wil spelen. 

H 
Het regent de hele dag. 
Er komt sneeuw. 
De weerman maakt het weer. 
Er komt mooi weer. 
De weerman is misschien ziek. 
Het was de hele dag lelijk weer. 

I 
De baas van de aap is altijd lui. 
De aap wil lekker eten. 
De aap gaat op reis. 
De baas van de aap is altijd boos. 
De baas heet Joep. 
De baas wil lekker eten. 

J 
De kok is erg dun. 
De koning heette Dik. 
De kok heeft het druk. 
De kok is dik. 
De koning heeft een kok. 
De koning hoeft niets te doen. 

K 
De koning stond op zijn troon. 
De koning lachtte. 
Er zouden veel mensen komen. 
De koning zat op zijn troon. 
De koning zuchtte. 
De koning moest de halve dag op zijn troon zitten. 
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L 
Het paard ligt in de stal. 
De boer is ziek. 
Het paard heet Jan. 
Het paard ligt in de tuin. 
Het paard wil niet werken. 
De boer zag de dokter. 

M 
De kip is op jacht. 
Boer Karel heeft een kip. 
Rein lust een stukje kip. 
De vos is op jacht. 
Boer Karel heeft negen kippen. 
Voor het huis staat een kippenhok. 

N 
Vader Tijd was klein. 
Soms was Vader Tijd moe. 
Vader Tijd viel nooit in slaap. 
Vader Tijd was oud. 
Soms was Vader Tijd moe van het slapen. 
Niemand wist meer hoe laat het was. 

0 
Het was winter en koud. 
De mussen kregen een koek. 
De mussen konden genoeg eten vinden. 
Het was lente en warm. 
De mussen kregen een brood. 
De mussen vonden Mies lief. 
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Bijlage 4: Oefentekst + vragen 

Tekst: Deels zijn deze zinnen "afgebroken" aangeboden, deels 
op de "geslingerde" wijze. 

Henk komt uit school. 

Waf, waf, waf. 

Kijk, daar is Fik. 

Fik is de hond van oom Piet. 

"Kom hier, Fik", roept Henk, 

Fik rent naar Henk. 

••wat ben jij ver van huis. 

Mag je dat, Fik?" 

Vragen: 

Henk komt uit school. 

Fik is ver van huis. 

Henk is ver van huis, 

Fik is een hond. 

Piet is de oom van Henk.* 

*noot: Deze vraag bleek te moeilijk, na enige tijd is die 
weg gelaten. 



Bijlage 5: enkele tabellen 

tabel 7: overzicht van de variantie-analyses met betrekking tot 
leestijden en fouten met als factoren conditie, volgorde, 
betekenis en context van 2 scholen 

source dfl/df2 

TIJDEN 

F p value 
mean 

square 
sum of 
square 

-------------------------------------------------------------------
groep 1 

conditie 4 116 5,406 0,001 2398,048 9592,191 
volgorde 2 58 4,465 0,016 2050,167 4100,333 
conditie x volgorde 8 232 1,130 0,344 665,669 5325,356 
betekenis 1 29 1,250 0,273 1615,515 1615,515 
context 1 29 19,133 0,000 25486,200 25486,200 
betekenis x context 1 29 1,121 0,299 1676,587 1676,587 
----------------------------------------------------------------
groep 2 

conditie 4 88 4,902 0,001 1792,154 7168, 614 
volgorde 2 44 6,004 0,005 4405,987 8811, 974 
conditie x volgorde 8 176 3,996 0,000 3427,907 27343,257 
betekenis 1 22 0,075 0,787 73,897 73,897 
context 1 22 14,419 0,001 19532,390 19532,390 
betekenis x context 1 22 2,121 0,159 1578,797 1578.797 

------------------------------------------------------------------
FOUTEN 

groep 1 

-----------------------------------------------------------------
conditie 4 116 0,957 0,434 0,814 3,258 
volgorde 2 58 8,408 0,001 8,976 17,951 
conditie X volgorde 8 232 0,492 0,861 0,423 3,382 
betekenis 1 29 2,328 0,138 6,075 6,075 
context 1 29 0, 194 0,663 0,675 0,675 
betekenis x context 1 29 0,004 0,948 0,008 0,008 

groep 2 

------------------------------------------------------------------
conditie 4 88 2,375 0,058 2,033 8,133 
volgorde 2 44 6,667 0,003 3,690 7,380 
conditie X volgorde 8 176 1,337 0,229 1,081 8,649 
betekenis 1 22 6,823 0,016 19,174 19,174 
context 1 22 0,543 0,469 1,565 1,565 
betekenis X context 1 22 0,099 0,757 0,174 0,174 

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



tabel 8: overzicht van de variantie-analyses met betrekking tot 
leestijden en fouten met als factoren conditie, volgor
de, betekenis en context van de 3 groepen 

source dfl/df2 

TIJDEN 

groep 1 

mean 
F p value square 

sum of 
square 

---------------------------------------------------------------
conditie 4 76 2,504 0,049 2171,049 8684,196 
volgorde 2 38 4,188 0,023 5556,890 11113,781 
conditie X volgorde 8 152 2,763 0,007 4330,766 34646,129 
betekenis 1 19 0,010 0,922 7,585 7,585 
context 1 19 6,397 0,020 6568,109 6568,109 
betekenis X context 1 19 2,501 o, 130 1926,380 1926,379 

-------------------------------------------------------------
groep 2 

--------------------------------------------------------------
conditie 4 56 3,353 0,016 610,892 2443,567 
volgorde 2 28 14,033 0,000 1257,827 2515,655 
conditie X volgorde 8 112 1,275 0,264 298,574 2388,592 
betekenis 1 14 1,823 0,198 397,916 397,916 
context 1 14 16,518 0,001 2024,965 2024,965 
betekenis X context 1 14 0,000 0,996 0,007 0,007 
--------------------------------------------------------------
groep 3 

------------------------------------------------------------
conditie 4 68 22,891 0.000 1910,259 7641,037 
volgorde 2 34 2,230 0,123 379,880 759,760 
conditie X volgorde 8 136 2,015 0,049 259,472 2075,777 
betekenis 1 17 0,663 0,427 79,016 79,016 
context 1 17 120,004 0,000 7005,200 7005,200 
betekenis X context 1 17 1,380 0,256 107,857 107,857 
---------------------------------------------------------------
FOUTEN 

groep 1 

---------------------------------------------------------------
conditie 4 76 1,133 0,347 1,088 4,353 
volgorde 2 38 4,464 0,018 5,530 11,060 
conditie X volgorde 8 152 1,026 0,419 1,113 8,907 
betekenis 1 19 2,531 0,128 2,204 2,204 
context 1 19 0,068 0,798 0,104 0, 104 
betekenis X context 1 19 0,327 0,574 0,204 0,204 

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



----------------------------------------------------------------
groep 2 

----------------------------------------------------------------
conditie 4 56 0,583 0,676 0,482 1,929 
volgorde 2 28 4,729 0,017 2,138 4,276 
conditie X volgorde 8 112 1,881 0,070 1,299 10,391 
betekenis 1 14 0,318 0,582 0,200 0,200 
context 1 14 0,160 0,695 0,200 0,200 
betekenis X context 1 14 o, 172 0,685 0,089 0,089 

----------------------------------------------------------------
groep 3 

----------------------------------------------------------------
conditie 4 68 2,530 0,048 1,913 7,652 
volgorde 2 34 6,238 0,005 4,904 9,807 
conditie X volgorde 8 136 0,384 0,927 0,260 2,082 
betekenis 1 17 6,596 0,020 7,407 7,407 
context 1 17 0,150 0,704 0,074 0,074 
betekenis X context 1 17 0,243 0,629 0,167 0,167 

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

tabel 9: overzicht van een variantie-analyse met betrekking tot 
fouten met tekst als factor 

mean sum of 
source dfl/ df2 F p value square square 

teksten 14 780 4,378 0,000 

tabel 10: totale leestijd en het totaal 
aantal fouten over de 5 zittingen 

lees tijden fouten 

zitting 1 15926 123 
zitting 2 13805 135 
zitting 3 14665 195 
zitting 4 14420 162 
zitting 5 14486 150 

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

5,287 74,018 



Bijlage 6: Lijst van functiewoorden 

naar vier 
aan 
aangezien 

eentje naarmate vierde 
eenzelfde naast vijf 

acht eerste nabij vijfde 
achter elk nadat volgens 
achtste elkaar 
alhoewel elkander 

negen voor 

alle 
negende voorbij 

en niemand voordat 
allebei 
allemaal 

enige niets voorzover 

allen 
enigen niks waar 

alles 
evenals of want 

als 
gedurende om waren 

alsof geen omdat was 

alsook haar omstreeks wat 

ander had ondanks wegens 

andere hadden onder weinig 

anderen halverwege ons weinigen 

behalve heb op welk 

beide hebben over wie 

ben hebt overeenkomstig zelf 

beneden heeft per zes 

bent hem plus zesde 

bette ffende hen rond zeven 

bij het rondom zevende 

binnen het ze 1 fde sinds ZlJn 

boven hetzij sindsdat zodat 

buiten hiervandaan sommige zonder 

dankzij hijzelf sommigen zowel 

dan hoeveel te zodra 

dat hoewel tegen zoiets 

datgene hun tegenover zulk 
datzelfde ieder tenzij 
de iedereen tien 
degene iemand tiende 
degenen iets tijdens 
derde ikzelf tot 
dergelijk 10 totdat 
der ge 1 i _i ke indien tussen 
deze in zover twee 
dezelfde is tweede 
die jou u 
diegene jouw uit 
diegenen langs uitgezonderd 
diezelfde me uw 
dit men van 
ditzelfde met vanaf 
door mij vanuit 

doordat mi.in vele 
drie minder velen 

een na via 



Bijlage 7: Lijst van "nosplit"-woorden 

aan 
achter 
behalve 
beneden 
betreffende 
bij 
binnen 
boven 
buiten 
dankzij 
door 
gedurende 
halverwege 
langs 
in 
nabij 
met 
na 
naar 
naast 
op 
om 
omstreeks 
ondanks 
onder 
over 
overeenkomstig 
per 
plus 
rond 
rondom 
sinds 
tegen 
tegenover 
tijdens 
tot 
tussen 
uit 
uitgezonderd 
van 
vanaf 
vanuit 
Vla 
volgens 
voor 
voorbij 
wegens 
zonder 



Bijlage 8: Enkele tabellen 

tabel 11: vergelijking van de segmentatie van de parser 
met die van vijf personen, modificatie 1 is 
van kracht 

parser wel 

parser niet 

n-pp dat grens markeert 

0 

11 

196 

1 

40 

75 

2 

22 

37 

3 

27 

20 

4 

28 

13 

5 

47 

15 

tabel 12a: vergelijking van de segmentatie van de parser 
met die van vijf personen, modificatie 1 en 2 
zijn van kracht 

parser wel 

parser niet 

n-pp dat grens markeert 

0 

11 

194 

1 

32 

83 

2 

19 

41 

3 

27 

20 

4 

26 

16 

5 

45 

17 

tabel 12b: zes personen beoordelen de segmentatie van de parser, 
de modificaties 1 en 2 zijn van kracht 

parser wel 

parser niet 

0 

15 

278 

n-pp dat grens markeert 

1 

14 

44 

2 

15 

16 

3 

16 

6 

4 

11 

7 

5 

8 

5 

6 

81 

0 



tabel 13a: vergelijking van de segmentatie van de parser 
met die van vijf personen, modificatie 1 t/m 5 
zijn van kracht 

parser wel 

parser niet 

n-pp dat grens markeert 

0 

4 

202 

1 

15 

99 

2 

13 

47 

3 

19 

28 

4 

29 

13 

5 

48 

14 

tabel 13b: zes personen beoordelen de segmentatie van de parser, 
de modificaties 1 t/m 5 zijn van kracht 

n-pp dat grens markeert 

5 6 

parser wel 

parser niet 

0 

0 

380 

1 

0 

18 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

0 

15 105 

0 

tabel 14: de eerste zes personen beoordelen een nieuwe, door 
de parser gesegmenteerde tekst, de modificaties 1 
t/m 5 zijn van kracht 

parser wel 

n-pp dat grens markeert 

0 

2 

1 

0 

2 

2 

3 

3 

4 

2 

5 

14 

6 

69 

0 

--------------------------------------------------
parser niet 241 17 6 3 3 1 2 

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


