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1 Vooraf. 

Op initiatief van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen is een eerste 
projectbeschrijving door het IPO geformuleerd (Bouwhuis; S.106, 24.8.1983) 
en nadien op enkele punt en bijgesteld (S106, 23.2.1984). Per 1.1.1984 is op 
basis van een startsubsidie begonnen met voorbereidende werkzaamheden. 
Door het ontbreken van zowel financiele zekerheid als contractuele regeling
en is de voortgang van het project aanvankelijk ernstig belemmerd. Pas 
in de zomer van 1985 is de contractuele procedure bevredigend geregeld 
en kon worden begonnen met het aantrekken van benodigd personeel. Twee 
toegevoegd onderzoekers zijn resp. per 01.8.1985 en 01.10.1985 aangesteld en 
hebben zich gedurende de rest van 1985 kunnen inwerken. Een voor de tech
nische ontwikkeling en ondersteuning van het project onontbeerlijk persoon 
is eerst op 01.01.1986 aangesteld kunnen worden. Pas in 1986 kon daarom 
de uitvoering van de voorgenomen projectactiviteiten met volle kra.cht ter 
hand worden genomen. 

Het doel van het project is het ontwikkelen van een interactief hulpmiddel 
voor beginnende lezers, gebruikmakend van de geavanceerde hedendaagse 
technologie op het gebied van digitale spraaksynthese. De bedoeling is voor 
het aanvankelijk lezen relevante oefeningen te ontwikkelen en te beproeven, 
die door een leerling zelfstandig kunnen worden uitgevoerd met het inter
actieve leessysteem. De algemene doelstelling kan in een drietal subdoelen 
nader worden uitgewerkt: 

1. allereerst zal gepoogd worden een prototype te ontwikkelen die geheel 
voldoet aan specifieke technische en ergonomische eisen. Het naar wens 
snel beschikbaar stellen van goed verstaanbare gesproken informatie 
zal een essentiele component van het geheel zijn. De eisen vloeien 
gedeeltelijk voort uit binnen het project reeds opgedane ervaringen 
betreffende apparatuurgebruik door jonge kinderen (6-jarigen) en wor
den voorts bepaald op grond van relevant geachte factoren als hanteer
baarheid, betrouwbaarheid, compactheid en aanschafprijs. 

2. het ontwikkelen en beproeven van didactisch relevante oefeningen, die 
met behulp van het beoogde apparaat zouden kunnen worden uitge
voerd. Dergelijke oefeningen dienen zelfstandigdoor de leerling te 
kunnen worden uitgevoerd zonder een voortdurende controle of bege
leiding van een leerkracht en moeten qua vorm en inhoud aansluiten 
bij hetgeen de leerling in klassikale leeslessen en in de gebruikte oefen
materialen reeds gewend is. De potentieel aanwezige 'dida.ctische meer-
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waarde' van het systeem, vanwege o.a. onmiddellijk gesproken feed· 
back of het op elk gewenst moment kunnen opvragen van een letter· 
of woordklank, zal zoveel mogelijk moeten worden uitgebuit. 

3. het verrichten van onderzoek naar de meest effectieve vormen van af
zonderlijke oefeningen met het leeshulpmiddel, alsmede naar specifieke 
en algemene effecten op leesvaardigheid en leesmotivatie. Door em· 
pirisch onderzoek te verrichten zal getracht worden na te gaan of posi
tieve effecten op de leesvorderingen van jonge leerlingen aantoonbaar 
zijn en waardoor deze in het bijzonder worden veroorzaakt. Vooral 
de mogelijkheden om via extra oefeningen de achterstand van relatief 
zwakke lezers binnen het reguliere basisonderwijs te verkleinen is een 
bijzonder punt van aandacht. 
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2 Voortgangsverslag 1986. 

Een fors deel van de inspanningen is gericht geweest op het verbeteren van 
de noodzakelijke technische voorzieningen en het verder ontwikkelen en op
timaliseren van geschikte software voor aanvankelijk lezen. Bij afwezigheid 
van een daartoe geschikt apparaat (het nog te bouwen prototype, zie 2.1 
tm 2.3, 3.1 tim 3.3 en 4), wordt programmatuur beproefd en onderzoek 
verricht met behulp van een tweetal typen microcomputersystemen die op 
de markt verkrijgbaar zijn (HP-150 en Macintosh). Het aantal speciale in
terfaces voor spraakaanbieding via de HP-150 is uitgebreid en uitvoerig op 
betrouwbaarheid en gebruiksgemak getest. Voor de Macintosh is bijzondere 
programmatuur voor spraakgeneratie ontwikkeld. Tevens is voor dit systeem 
een prototype van een touchscreen vervaardigd en gestart met het onderzoek 
naar de bruikbaarheid van het CD-Rom. De ontwikkelde programmatuur 
voor oefeningen op het gebied van beginnend lezen is sterk uitgebreid. Naast 
het programma voor oefening van letter-klank relaties, is gewerkt aan struc
tureeroefeningen, aan allerlei oefeningen met losse woorden en aan lessen 
waarin gehele zinnen of korte teksten aan de orde komen. Vorderingen zijn 
gemaakt op het terrein van leerlingmodellering, d.i. het in de program
matuur rekening houden met de leergeschiedenis van een bepaalde leerling 
teneinde een geoptimaliseerd vervolg van de oefeningen te realiseren. Diverse 
empirische en gecontroleerde onderzoekingen zijn gestart om een antwoord 
te vinden op vragen als: 

• heeft klankfeedback tijdens oefeningen een gunstig effect op leerresul
taten?, 

• op welk moment en in welke vorm is het verstrekken van klankhulp 
het meest effectief?, 

• is het mogelijk de moeilijkheidsgraad van losse woorden vooraf te 
bepalen, opdat in oefeningen automatisch de meest gunstige volgorde 
kan worden gekozen?, 

• is aanbieding van teksten waarbij zinnen qua lengte op meer dan een 
regel van het beeldscherm moe ten worden aangeboden te aptimaiiseren 
wat betreft het afbreken van zinnen per regel?, 

• dient de gesproken vorm van teksten zander meer beschikbaar worden 
gesteld of is een meer actieve houding van leerlingen een belangrijke 
voorwaarde voar eventuele leereffecten? 
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Een groot deel van het onderzoek dat in dit verslagjaar verricht is, 
dient te worden beschouwd als grondslagleggend, waarvoor verder onderzoek 
noodzakelijk is. Verwerking van diverse gegevens wordt nog uitgevoerd en 
een aantal publicaties is in voorbereiding over enkele tussentijdse conclusies. 

Hieronder zal op enkele onderdelen van de activiteiten in 1986 een nadere 
toelichting worden gegeven. 

2.1 Productie en opslag van digitale spraak. 

Reeds in 1984 is speciaal voor het project een interface met de spraakchip 
Philips MEA 8000 geconstrueerd en is in 1985 gestart met het beproeven 
van het aanbieden van kunstmatig gegenereerde spraak aan jonge leerlingen. 
Aan de verstaanbaarheid van de spraak en de betrouwbaarheid van de ap
paratuur moeten hoge eisen worden gesteld. In dit verslagjaar is daarom 
veel tijd en energie besteed aan het verder verbeteren van dit interface en 
zijn er in totaal een viertal interfaces gereed gekomen, waarvan een drietal 
gekoppeld aan de HP-150 inmiddels vanaf september vrijwel continue op 
scholen in gebruik is. De benodigde spraak wordt hierbij op uiterst zuinige 
wijze in de computer bewaard. Omdat vooral voor losse letterklanken, - een 
essentieel onderdeel van de beginoefeningen -, niet altijd even verstaanbaar 
door de spraakchip konden worden geproduceerd (context blijkt een belang
rijke voorwaarde voor het correct verstaan van dergelijke spraak) en niet
gecomprimeerde spraak een (te) groot beslag zou leggen op het beschikbare 
geheugen, is besloten een speciaal "letterbord" te vervaardigen. Dit let
terbord, een speciale electronische schakeling, kan ruim zestig letterklanken 
met een hoge kwaliteit ten gehore brengen. Een viertal interfaces is in
tussen gereed gekomen waarin zowel spraak via de MEA 8000 (instructies en 
begeleidende commentaren) als letterklanken (een 50-tal goed identificeer
bare rechtstreeks gedigitaliseerde foneemklanken) kunnen worden aangebo
den. 

Hoewel met de momenteel beschikbare spraakchip kwalitatief goede 
spraak valt te produceren, zijn de eisen die vanuit een didactisch perspectief 
kunnen worden gesteld dermate hoog, dat, gezien de uitstekende verstaan
baarheid van de letterklanken, besloten is op de weg van het rechtstreeks 
digitaliseren van spraak verder te gaan. Ook in oefeningen op woordniveau 
(waarbij bijv. over het onderscheid tussen de klanken "boom" en "boon" 
geen enkel misverstand mag ontstaan) lijkt een dergelijke aanpak zekere 
voordelen te bieden. Nadeel is echter het grote beslag op geheugenruimte 
(voor 1 sec spraak is minstens 10.000 bytes nodig). Voor de Macintosh is spe-
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ciale programmatuur ontwikkeld om zonder gebruikmaking van additionele 
interfaces dergelijke gedigitaliseerde spraak te kunnen uitvoeren via de in dit 
apparaat standaard aanwezige digitaal-analoog converter. Hard-disc's zijn 
aangeschaft teneinde over een ruim bemeten geheugenmedium te kunnen 
beschikken. Deze procedure van spraakproductie is inmiddels geheel opera
tioneel en voorbereidingen zijn in vergevorderd stadium deze in te zetten op 
de scholen. 

2.2 Ontwikkeling van een aanraakscberm. 

Reeds in 1984 en begin 1985 is in het project enig vergelijkend onderzoek 
verricht naar het gebruik van verschillende wijzen van interactie met een 
computersysteem door jonge kinderen. Hoewel gebruikelijk toegerust met 
enkel een toetsenbord, is dit medium niet het meest geschikt v~~r leerlingen 
die nog niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven. Alternatieven zoals 
een lichtpen, een aanraakscherm en een "muis" zijn in gebruikstudies on
der de loupe genomen en bestudeerd op betrouwbaarheid en bruikbaarheid. 
Duidelijk was dat het gebruik van de eigen wijsvinger als aanwijsmiddel 
voor deze leeftijdsgroep de voorkeur verdient. Omdat op de markt ver
krijgbare aanraakschermen (inclusief de in ons project beschikbare HP-150) 
niet toelaten veranderingen aan te brengen in technische specificaties (o.a. 
detecteerdrempels) en we uit ervaring reeds opgemerkt hadden dat jonge 
leerlingen zich (ook) wat betreft het gebruik van een aanraakscherm geheel 
anders kunnen gedragen dan bijv. secretarii:He medewerkers of operation 
controllers waarvoor deze scher men meestal zijn gemaakt, is besloten in 
eigen huis een dergelijk "touch-screen" te ontwikkelen. Uit de vele moge
lijkheden die er voor touch-screens bestaan is omwille van robuustheid en 
betrouwbaarheid gekozen voor het vlak voor het beeldscherm aanleggen van 
een raster van infra-rood lichtbundels. Door het scherm aan te raken (met 
een yinger of stift) wordt een of meerdere lichtstralen onderbroken en kan 
het systeem aan de hand hiervan relatief eenvoudig bepalen welke Ioca.tie in 
het geding is. Een prototype touch-screen v~~r de Macintosh is inmiddels 
gereed gekomen en gebruikerstests zijn in voorbereiding. Het grate voordeel 
is dat we nu in staat zijn allerlei parameters van de werking van het touch
screen te manipuleren en bij te stellen om uiteindelijk te komen tot een 
gewenste en voor deze doelgroep wellicht unieke specificatie. Tevens is het 
ontwikkelde touch-screen geschikt voor de beoogde vlakke displays van het 
prototype leessysteem (zie 3.1). 
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2.3 Exploratie van inzet CD-Rom. 

Zoais in 2.1 aangegeven kan compressie van spraaksignalen ten behoeve 
van geheugenreductie bepaald ongewenst zijn indien de verstaanbaarheid zo 
hoog mogelijk moet zijn. Indien om deze reden wordt afgezien van spraak
analyse en reductie van uitgangssignalen of datacompressie, blijkt dat een 
geheugenmedium met zeer grote capaciteit nodig is voor de opslag van aIle 
benodigde spraak. Voor het totaalpakket aan oefeningen zal zoveel spraak 
beschikbaar moe ten zijn, dat ook de capaciteit van nu aanwezige hard-discs 
volstrekt ontoereikend zal zijn. Een geheugenmedium dat zeer betrouwbaar 
en bestendig grote hoeveelheden informatie (bijna 600 Megabyte) kan be
vat ten en relatief eenvoudig aan een microcomputersysteem gekoppeld kan 
worden, is het Compact Disc geheugen (CD-Rom). De ontwikkelingen op 
het gebied van de optische geheugeneenheden voor personal computers en 
dan vooral die betreffende het CDI - het interactieve gebruik van de CD -, 
is naar aIle waarschijnlijkheid voor het LEESBORD veelbelovend, ook om
dat het in de verwachting ligt dat de prijs van dit systeem in de nabije 
toekomst aantrekkelijk zal zijn (vanwege de vele consumententoepassingen). 
Een aantal bijzondere eigenschappen van het CD-systeem maken echter dat, 
voordat een groot best and definitief wordt vastgelegd, er rekening moet wor
den gehouden met beperkingen in het snel beschikbaar komen van gewenste 
informatie. Indien zonder enige voorbereiding een geheel best and (oefening
en en bijbehorende spraak) op een CD zouden worden aangebracht, dan 
kunnen bijv. naar uit onderzoek is gebleken onacceptabellange wachttijden 
ontstaan (max. 3 sec) voordat de gewenste informatie beschikbaar komt. 
Door nu een verstandige organisatie van het bestand te kiezen, waarin o.a. 
rekening wordt gehouden met het toekomstig gebruik, kunnen deze tijden 
vermoedelijk beperkt worden tot gemiddeld een halve sec of minder en maxi
maal 1 sec. In het verslagjaar is begonnen met het ontwerpen van een 
dergelijke bestandstructuur en zijn eerste metingen verricht op variaties in 
zoektijden in diverse soorten bestandsorganisaties. 

2.4 Oefening voor klank-Ietter relaties (SPEL) 

In het najaar 1985 is reeds een begin gemaakt met een programma voor het 
oefenen van letter-klank koppelingen (het programma SPEL). In dit pro
gramma worden losse lettertekens (in een voor beginnende lezers lettertype) 
op een beeldscherm vertoond en wordt hen via de koptelefoon gevraagd de 
letter die correspondeert met een gegeven letterklank aan te wijzen. Dit 
gesproken verzoek en de letterklank wordt geheel automatisch gegenereerd 
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evenals het commentaar dat voIgt zodra de leerling een keuze maakt. Ver
schillende lettertekens worden op deze wijze successievelijk aangeboden, 
het programma registreert goede en foutieve keuzes en herhaalt zonodig 
bepaalde letters. 

In het huidige verslagjaar is op grond van ervaringen opgedaan in drie 
proefscholen het programma bijgesteld en geoptimaliseerd. Het aantal te 
oefenen letters is op didactische gronden nog iets uitgebreid, de kwaliteit 
van de letterklanken is nogmaals verhoogd, instructie- en begeleidingszin
nen zijn aangepast. In september is de verbeterde versie opnieuw op de drie 
proefscholen geinstalleerd en werd het gebruik geevalueerd. Vooral de as
pecten van optimale feedback en de wijze waarop een passend leerlingmodel 
binnen het programma kan worden gerealiseerd zijn nader bestudeerd (zie 
2.5 en 2.6). Deze gegevens zijn nog niet verwerkt, maar voorzien wordt dat 
deze wederom aanleiding zijn tot verdere verbeteringen. 

2.5 Onderzoek naar vormen van feedback. 

Vraagstelling. Hoewel binnen de onderwijskundige literatuur nogal een hevig 
dispuut gaande is omtrent de aard en het moment van feedback en de gevol
gen hiervan op het leerproces, is de situatie binnen het huidige oefensysteem 
in een aantal opzichten onvergelijkbaar met hetgeen reeds onderzocht is. 
Men moet constateren dat de vele onderzoekingen over feedback groten
deels voorbijgaan aan de individuele leersituatie en de concreet gespeci
ficeerde subtaken van het leer(lees )proces. De mogelijkheid van onmiddel
lijke en gesproken terugkoppeling doet een compleet nieuwe of unieke situatie 
ontstaan, waarin dezelfde 800rt vragen opnieuw gesteld moeten worden. In 
het programma SPEL wordt een juiste keuze van de leerling gevolgd door 
een bevestigend commentaar (enkele variaties van "goed" , "dat heb je goed 
gedaan", e.d.). Tijdens het ontwerp van het programma kwam een belang
rijke en niet op voorhand eenvoudig te beantwoorden vraag aan de orde, nl. 
welke informatie moet worden verstrekt als een leerling een foutieve keuze 
maakt. 
Opzet. Drie varianten werden onderscheiden: 

1. aIleen kenbaar maken dat het een foute keuze was, 

2. als (1), maar gevolgd door het benoemen van de niet gevraagde, maar 
wei aangewezen letter, 

3. als (2) en bovendien gevolgd door het aangeven welk antwoord wei 
goed zou zijn geweest. In het najaar (september tot en met oktober) 
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werden deze drie vormen van foutmelding met elkaar vergeleken wat 
betreft het effect op de leervorderingen van de leerlingen. 

Resultaat. Opslag van de gegevens heeft plaatsgevonden op de disc's die 
voor iedere leerling apart op de scholen gebruikt werd. Deze schijven waren 
tot en met de laatste schooldag in december in gebruik. De verwerking van 
de gegevens en rapportage zal daarom in de eerste helft van 1987 kunnen 
plaatsvinden. 

2.6 Onderzoek naar aanbiedingstrategieen. 

Vraagstelling. Indien oefeningen door het LEESBORD kunnen worden ge
genereerd en de antwoorden of reacties van een leerling continue kunnen 
worden geregistreerd, dan kan in principe de inhoud of vorm van de oefen
ing worden aangepast aan een individuele leerling, rekening houdend met de 
voor deze leerling unieke voorgeschiedenis binnen deze context. De vraag is 
evenwel op welke wijze een qua leereffect optimale strategie met betrekking 
tot het inrichten van de oefening, d.i. de aard en volgorde van de aan te 
bieden oefenstof, dient te geschieden. 
Opzet. Ons (voorlopig) beperkend tot het domein van het aanieren en oefe
nen van letter-klank correspondenties (het programma SPELl, is in dit ver
slagjaar een begin gemaakt met het uitwerken van een aantal verschillende 
(mathematisch onderbouwde) modellen op basis waarvan de volgende ter 
oefening aangeboden letter-klank paren gekozen kunnen worden. Vooraf 
is enig simulatie-onderzoek verricht naar enkele leermodellen en presen
tatiestrategieen teneinde reeds zicht te krijgen op mogelijke leereffecten. 
Gedurende het najaar (oktober tot en met december) is met de medewerking 
van ruim 75 beginnende lezers een onderzoek gedaan, waarin een drietal 
aanbiedingswijzen qua leerresultaat met elkaar worden vergeleken: 

1. een aanbiedingswijze waarbij de letter die ter oefening wordt aangebo
den gekozen wordt op grond van 'tellerstanden' waarmee voor elke let
ter apart worden bijgehouden hoevaak een letter goed is aangewezen. 
De te oefenen letters zijn de letters die het minst vaak goed zijn 
gekozen. 

2. analoog aan (1), echter nu wordt tevens rekening gehouden met de 
volgorde van goed/fout responsen. Die letters worden aangeboden die 
het minst vaak successievelijk goed zijn gedaan. 

8 



3. letters worden geselecteerd aan de hand van parameterschatting op 
grond van de relatieve moeilijkheidsgraad van de letter (gemiddeld 
over leerlingen) en letterkennis van de betreffende leerling (gemiddeld 
over letters). 

Resultaat. De gegevens zijn pas in het najaar 1986 verzameld en kunnen 
begin 1987 worden verwerkt. 

2.7 Structureringsoefeningen (S TRUK TUUR) 

Voordat, of tijdens de periode dat in het aanvankelijk leesonderwijs de kop
peling tussen letters en klanken systematisch aan de orde worden gesteld, 
vinden zeer algemeen zgn. structereringsoefeningen plaats. De bedoeHng is 
de leerlingen het inzicht bij te brengen dat gesproken woorden beschouwd 
kunnen worden als opgebouwd uit afzonderlijke klanksegmenten en dat let
ters binnen een geschreven of gedrukt woord tevens als dergelijke compo
nenten kunnen worden opgevat. In het LEESBORD-project zijn in 1986 
vijf verschillende in het reguliere onderwijs gangbare structureeroefeningen 
aangepast en uitgewerkt voor toepassing met gebruikmaking van een micro
computer (HP-150). 

Deze vijf oefeningen betreffen: 

1. visuele analyse - het aanwijzen van een gegeven letter in een beperkt 
aantal woorden, 

2. visuele woordvorming - het toewijzen van een los gepresenteerde letter 
aan een van drie onvolledige woorden, 

3. auditieve analyse - het aanwijzen van de plaats van een klank binnen 
een gesproken woord, waarbij de gevraagde klank en het woord wordt 
gesproken en de klanksegmenten van het woord op het scherm zijn 
afgebeeld als een reeks vierkanten, 

4. variant van 3, maar nu het woord op het scherm in plaats van een 
reeks hokjes, 

5. als 4, maar nu de letters van het woord in een willekeurige (niet-woord) 
volgorde. 

Deze oefeningen zijn inmiddels gereed op een enkele aanpassing en het 
toevoegen van speciale instructiezinnen na. Gedurende voorjaar 1987 kan 
een eerste test met oudste kleuters (groep 2) plaatsvinden. 
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2.8 Gebruik van tekeningen bij beginoefeningen. 

Omdat bij de start van het leesonderwijs veelvuldig gebruik wordt gemaakt 
van afbeeldingen van de woorden die het eerst aan de or de komen, is bin
nen het project serieus aandacht besteed aan de wij~~ waarop dergelijke 
oefeningen op het systeem zouden kunnen worden geimplementeerd. Op 
papier zijn een aantal oefeningen ontworpen en tevens is een eerste ver
sie gemaakt van in totaal 76 duidelijk identificeerbare afbeeldingen op het 
scherm. De oefeningen zullen volgend jaar worden uitgewerkt en worden be
proefd. De combinatie van het gesproken en het op beeldscherm getoonde 
woord alsmede een naar dit woord verwijzend plaatje lijkt bijzondere mo
gelijkheden in te houden voor oefeningen voor beginnende lezers. 

2.9 Onderzoek naar schaling van woordmoeilijkheid. 

Vraagstelling. In de oefeningen op woordniveau (zie 2.10) kunnen woorden 
op verschillende niveau's van leesbaarheid ter oefening worden aangeboden. 
Terwille van een optimaaI leersituatie zou men met betrekkelijk makkelijke 
woorden willen beginnen om geleidelijk over te kunnen gaan op moeilijker 
woorden. Op dit moment is de indeling naar niveau geschied op grond van 
een analyse van gang bare leesmethodes en factor en als "klankzuiverheid" , 
woordlengte, e.d. De vraag kan worden gesteld of een dergelijke, voor
namelijk op theoretische gronden gebaseerde indeling correspondeert met 
hetgeen een willekeurige leerling aan moeilijkheden ervaart bij het lezen van 
woorden. 
Opzet. Een tweetal onderzoeken is verricht om na te gaan of leerlingen uit 
de derde groep van de basisschool in staat zijn de moeilijkheid van een te 
lezen woord te beoordelen en of deze beoordelingen overeenkomen met de 
reeds beschreven indeling. In het eerste onderzoek werd aan 32 leerlingen 
met een half jaar leesonderwijs steeds twee woorden voorgelegd met het ver
zoek het woord aan te wijzen dat relatief het moeilijkst leesbaar was. Op 
grond van de uitkomsten van dergelijke paarsgewijze vergelijkingen voor in 
totaal zes woorden per leerling, is gepoogd een rangorde op te stellen van 
de woorden. Tevens is nagegaan of de beoordeling van relatieve moeilijk
heid consistent was door per drietallen van woorden de {in )transitiviteit van 
keuzen te bepalen. In een tweede onderzoek is met de medewerking van 30 
leerlingen getracht na te gaan of een consistente rangschikking van woorden 
qua geschatte leesbaarheid on-line kan worden geconstrueerd en hoeveel on
derlinge vergelijkingen daar dan voor noodzakelijk zijn. 
Resultaat. De onderzoeksgegevens van het eerste onderzoek wijzen uit dat 
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de huidige a priori indeling naar woordmoeilijkheid behoorlijk goed corres
pondeert met de beoordelingen door de leerlingen zelf. Uit dit resultaat en 
andere observaties binnen ons onderzoek zou de conclusie getrokken kun
nen worden dat er voorlopig weinig aanleiding is de rangschikking van het 
materiaal op andere leest te schoeien. Het tweede onderzoek toonde echter 
aan dat de schaling van woorden zeer individueel bepaald is en dat indi
viduele variaties nogal groot blijken te zijn. Omdat het wenselijk is voor 
individuele interacties met het leessysteem de moeilijkheidsgraad van woor
den geleidelijk te laten toenemen en af te stemmen op de verrichtingen van de 
betrokken leerling, blijkt een door ons a apriori gekozen indeling weliswaar 
niet onmiddellijk onbruikbaar. Maar gezien de grote verschillen die tussen 
leerlingen kunnen optreden, dient serieus rekening te worden gehouden met 
de unieke voorgeschiedenis van iedere leerling. 

2.10 Oefeningen op woordniveau (WOORD). 

Aangezien inmiddels veel onderzoek heeft aangetoond dat het (technisch) 
leren lezen vooral tot uitdrukking komt in het beter en sneller kunnen iden
tificeren van afzonderlijke woorden, is een aanta} oefeningen met woorden 
als eenheid ontworpen. 
Vijf verschillende oefeningen zijn gereed gekomen, waarin ruim 400 woorden 
geoefend kunnen worden. De woorden zijn gerangschikt op moeilijkheids
graad (zie 2.9) en allemaal ingesproken, gedigitaliseerd en bewerkt voor re
productie via de microcomputer. De oefenvormen bestaan uit: 

1. een gesproken woord moet temidden van een aantal woorden op het 
scherm worden gezocht, 

2. als (1), maar het gesproken woord verschijnt nu op het scherm gelijk
tijdig met de keuze alternatieven, 

3. als (2), nu echter eerst het woord en daarna de reeks woorden waar
onder hetzelfde woord, 

4. een woord verschijnt op het scherm voor korte tijd en vervolgens komt 
hetzelfde woord of een zeer sterk gelijkend woord in beeld, de leer ling 
dient aan te geven of het al of niet tweemaal hetzelfde woord betrof, 

5. een woordgedeelte verschijnt met een aantal mogelijke aanvullingen, 
waaruit de (enig) juiste completering moet worden gekozen (zie ook 
2.7). 
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De oefeningen zijn reeds in eerste versie op een aantal scholen beproefd en er 
wordt momenteel aan diverse bijstellingen gewerkt. Tevens wordt een versie 
vervaardigd die dit programma geschikt maakt om te worden uitgevoerd met 
gebruikmaking van het ontwikkelde touch-screen (zie 2.2). Voorts is een be
gin gemaakt met het on twerp van een programma waarmee de leerkracht op 
eenvoudige wijze een overzicht van de vorderingen van individuele leerlingen 
kan verkrijgen en beperkte aanpassingen kan aanbrengen, bijvoorbeeld, het 
kunnen fixeren van de graden van woordmoeilijkheid. 

2.11 Onderzoek naar het effect van klankhulp. 

Vraagstelling. In leeslessen waarbij een leerling losse woorden dient te lezen, 
komt het met een zekere regelmaat voor dat een leer ling er bijzonder lang 
over doet om de juiste woordklank te vinden, er zelfs helemaal niet uitkomt 
of een foutief antwoord geeft. Op welke wijze kan er eft'ectief hulp wor
den geboden via het aanreiken van spraakinformatie via het leersysteem? 
Een eventueel leereft'ect en mogelijke verschillen tussen diverse vormen van 
hulp dient vanzelfsprekend te worden bepaald op een tijdstip ruim nadat de 
oefeningen hebben plaatsgevonden. 
Opzet en resultaten. Naar aanleiding van bovenstaande vraagstelling zijn 
twee proefstudies verricht. In een experiment werd nagegaan welk resultaat 
het aanbieden van klankhulp heeft indien dit gebeurt terwiji de leerling bezig 
is het woord te ontcijferen. Het met een laag geluidsniveau aanbieden van de 
gehele woordklank bleek in dit geval een Iicht negatief leereft'ect te hebben, 
maar op normale sterkte aangeboden gesegmenteerde woordklank (" gespeide 
versie") bleek een positieve bijdrage te leveren aan het leren lezen van de 
woorden. In een tweede onderzoek werden dezeIfde vormen van kiankhuip 
aangeboden slechts nadat een fout was opgetreden of het juiste antwoord 
buitensporig lang uitbleef. De eft'ecten bleken precies omgekeerd als in het 
eerste onderzoek. 
Conclusie. De uitkomsten van de twee studies maken het aannemelijk dat 
het tijdstip van aanbieding en de vorm van spraakhulp niet onafhankelijk 
zijn. Nadere analyses van eventuele nuanceringen voor bepaalde type leer
Hngen worden moment eel gepleegd. Het belang van bovengenoemde resul
taten is dermate groot v~~r een verantwoorde inrichting van oefenvormen in 
het beoogde leesbord, dat replicatie en voortzetting van deze lijn van onder
zoek noodzakelijk is, voordat ferme condusies kunnen worden getrokken. 
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2.12 Onderzoek naar het effect van klankherhaling. 

Vraagstelling. Terwijl in bovenbeschreven onderzoek (zie 2.11) de vraag aan 
de orde kwam, hoe een leessysteem dient om te gaan met leesfouten of op 
welk moment hulp moet worden verstrekt, is het eveneens niet onmiddellijk 
duidelijk wat er moet gebeuren indien een beginnende lezer er zelfstandig 
in geslaagd is tot een goede lezing van een woord te komen. Indien een 
leerling al dan niet met moeite een woord correct heeft gelezen (en op grond 
daarvan tot een juiste keuze komt in een daarvoor geschikte taak), dan kan 
nog grote variatie bestaan in de mate van zekerheid waarmee de leerling 
tot het antwoord kwam. Vooral voor betrekkelijk aarzelend leesgedrag dat 
kenmerkend is voor vele beginnende lezers, is het wellicht niet overbodig om 
alsnog door bijv. het apparaat het woord te laten uitspreken. 
Opzet. Een onderzoek is verricht naar het effect van externe bevestiging 
van een juiste lezing van een woord. Een oefenexperiment werd uitgevoerd, 
waarin 23 leerlingen met slechts 6 maanden leesonderwijs een groep zeer 
pittige woorden enkele malen ter lezing werd aangeboden. Voor de helft 
van de woorden werd de correcte woordklank aangeboden direct nadat de 
leerling zelf het antwoord had gegeven. 
Resultaat. Het bleek dat het bepaald geen overbodige maatregel was om de 
woorden na lezing ook nog in gesproken vorm aan te bieden. De woorden 
die met een dergelijke ext erne bevestiging van de juiste klankvorm werden 
geoefend, werden na de oefenperiode met duidelijk meer gemak en minder 
fouten zelfstandig gelezen dan woorden die zonder klankfeedback werden 
geoefend. Ais conc1usie kan worden getrokken dat het aanbeveling verdient 
in leesoefeningen met het leesbord nadat een leerling het beoogde woord zelf 
gelezen heeft ter bevestiging de woordklank te presenteren 

2.13 Aanbieding van teksten. 

In 1985 is een start gemaakt met de voorbereiding en gedeeltelijke uitvoering 
van onderzoek gericht op de vraag hoe qua leereffecten doeltreffende oefenin
gen op zin- of tekstniveau kunnen worden samengesteld. 
Vraagstelling. Bij de presentatie van teksten op een beeldscherm in een ten 
behoeve van de beginnende lezers verhoudingsgewijs nogal groot uitgevallen 
lettertype ontstaat het probleem dat zelfs eenvoudige en korte zinnen niet 
op een regel kunnen worden gezet. Op welke wijze dient de zin te worden 
afgebroken? Het meest eenvoudig is het om afbreken louter te baseren op 
regellengte. Maar een nauwkeurige inspectie van leesboekjes voor begin
ners leerde dat regellengte niet de enige factor was voor het bepalen van 
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de plaats waar een zin wordt afgebroken. De syntactische structuur van 
de zin werd zeker zo belangrijk geacht. In ons project is daarom een semi
automatische zinsafbreekprogramma gemaakt (met medewerking van een 
taalkundig geschoolde stagiaire), waarin terdege rekening wordt gehouden 
met de zinstructuur. Wordt een tekst die met behulp van dit programma 
wordt gesegmenteerd met meer begrip gelezen dat een tekst die volstrekt 
willekeurig verdeeld is over regels? 
Opzet. Een groep van 53 beginnende lezers lazen korte verhaaltjes die op 
een beeldscherm werden aangeboden. De lay-out en presentatie-volgorde 
van tekstdelen werd gemanipuleerd: zinsdelen werden 801 dan niet visueel 
gemarkeerd of sequentieel gepresenteerdj zinsdelen werden 801 dan niet op 
syntactische gronden samengesteld. 
Resultaat. Uit het onderzoek is gebleken, dat een tekst die op gronden van 
syntactische overwegingen gesegmenteerd is met meer begrip wordt gelezen 
dan een tekst die vrij willekeurig is opgedeeld. De conclusie is dat bij aan
bieding van zinnen en teksten op een beeldscherm het punt waarop een zin 
omwille van lengte over meer dan een regel wordt verdeeld, mede bepaald 
dient te zijn op grond van de syntactische structuur van de zin. 

2.14 Ontwikkeling van oefeningen op zins/tekstniveau. 

Terwijl we de mogelijkheden exploreerden naar zinvolle oefeningen met 
korte teksten, die geheel zelfstandig kunnen worden uitgevoerd en gebruik 
kunnen maken van de optie ook de gesproken versie van deze teksten aan 
te bieden, bleek een vanuit de didactiek voor leerlingen met hardnekkige 
leesproblemen recent ontwikkelde aanpak voor het huidige project aanvanke
lijk zeer geschikt. Deze methode behelst het aanbieden van geschreven of 
gedrukte tekst (in een boekje) met gelijktijdige aanbieding van de gespro
ken versie (via een cassetterecorder) j de activiteit van de leer ling bestaat 
uit het meelezen met het voorgelezene. Binnen het speciaal onderwijs wordt 
deze aanpak in bepaalde situaties veelbelovend bevonden. Een aanpak die 
voor qua leesvorderingen ver achtergebleven leerlingen geschikt kan zijn, be
hoeft dat evenwel niet zonder meer te zijn voor beginnende lezers (zie 2.15). 
Daarom hebben we naast deze oefenvorm tevens een aantal alternatieve 
oefeningen ontwikkeld en geimplementeerd op de Macintosh. 

1. In de eerste vorm van oefening worden successievelijk zinnen of korte 
passages op het scherm vertoond en gelijktijdig worden deze automa
tisch (via een koptelefoon) in gesproken vorm gepresenteerd. 

14 



2. De tweede vorm is analoog aan de eerste, maar hier worden voor be. 
langrijke of moeilijk lees bare woorden korte pauzes ingelast in het 
automatisch voorlezen. De gedachte is dat een dergeIijke pauze de 
aandacht vangt en uitnodigd tot pogingen het volgende woord zelf te 
lezen. 

3. De derde oefenvorm laat een ongevraagde presentatie van de gespro
ken tekstversie geheel achterwege, slechts indien de leerling een woord 
aanwijst wordt daarvan de bijbehorende klankvorm aangeboden. Elk 
woord dat op het scherm aanwezig is mag worden opgevraagd en er 
is geen enkele beperking aan het aantal malen dat een woord op deze 
wijze wordt beluisterd. 

Deze drie vormen van leesoefeningen zijn qua programmatuur aan het eind 
van dit versIagjaar gereedgekomen en uitvoerige studies zijn gepland om de 
educatieve waarde te evalueren. 

2.15 Vergelijkend onderzoek naar tekstoefeningen. 

Reeds voordat de programmatuur als beschreven in 2.14 gereed was, is (met 
enig kunst en vliegwerk) een proefstudie verricht naar de effecten van tekst
met-spraak oefeningen. 
Opzet. Een drietal oefencondities in het lezen van teksten is met de mede
werking van 53 beginnende lezers vergeleken: 

1. de aanwezige begeleider corrigeerde eventuele fouten, verschafte hulp 
en moedigde aan, 

2. de begeleider stelde zich uiterst terughoudend op en maakte geen aan
merkingen op fouten, weI hadden de Ieerlingen de mogelijkheid door 
aanwijzen desgewenst een woordklank via een computergestuurde cas
setterecorder ten gehore te brengen, 

3. de leerlingen kregen naast de gedrukte tekst tevens de gehele tekst in 
gesproken vorm te horen. 

Resultaat. Uit de gegevens van leesprestaties voor en na de oefeningen, valt 
op te maken dat de eerste twee oefeningen qua leereffect evenveel positief 
resultaat hadden. De derde oefenvorm gaf geen enkel verschil met geen oef
ening. Uit deze bevindingen wordt voorlopig de conclusie getrokken dat de 
eigen inbreng van de beginnende lezer zeer van belang is; leerzame oefeningen 
zijn slechts die waarin de beginnende lezer actief is, zoveel mogelijk zelf doet 
en ook zelf aangeeft wanneer hulp nodig danwel gewenst is. 
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2.16 Contacten met educatieve uitgeverijen. 

Met een drietal zeer belangstellende educatieve uitgeverijen die momenteel 
actief zijn in het uitbrengen van leermiddelen voor het basisonderwijs en 
speciaal het leren lezen zijn de contacten gecontinueerd en hebben weder
zijds informerende gesprekken plaatsgevonden. Het gaat om uitgeverijen 
die de bestaande methoden voor aanvankelijk leesonderwijs verder wensen 
uit te breiden, of bezig zijn aan de ontwikkeling van een geheel nieuwe 
methode. Het project is thans in een fase gekomen waarbij samenspraak 
met methode-makers of auteursgroepen via de vertegenwoordiging van edu
catieve uitgevers opportuun kan worden geacht. Van uitgeverszijde wordt 
serieus overwogen om enige studies te (Iaten) verrichten of ontwikkelingen 
te (doen) starten op basis van het systeem dat in het huidige project in ont
wikkeling is. De betrokken uitgevers gaan accoord met een niet-exclusieve 
overeenkomst waarin per uitgever aan specifieke ontwikkelingen implemen
tatie zou kunnen worden gegeven. Omdat het beleid bij de uitgevers bet ref
fende het gebruik van dergelijke educatieve systemen nog weinig concrete 
vorm heeft gekregen en omdat de opbrengst voor een bepaalde uitgever pas 
na enkele jaren kan blijken, wordt uiteraard een grote zorgvuldigheid be
tracht bij het doen van investeringen op dit terrein. 

2.11 Lijst van rapporten, manuscripten en publicaties. 

D.G. Bouwhuis (1984). Ontwikkeling van een leeshulpmiddel met spraak
naar-keuze in het aanvankelijk leesonderwijs. Projectvoorstel S.106. 

P. Reitsma (1984). Klankhulp bij leren lezenj een eerste orie·ntatie. IPO
Rapport no. 473. 

P. Reitsma, A.J.N. van Dongen & E. Custers (1984). Effects of provid
ing word sounds during printed word learning. lPO-Annual Progress 
Report, 19, 86 - 89. 

A.J.N. van Dongen & P. Reitsma (1984). Verstaanbaarheid van synthe
tische spraak door kinderen van 5 en 7 jaar. IPO-Rapport no. 476. 

M. Kosters (1985). Basisontwerp computergestuurd leren lezen met spraak. 
IPO-Rapport no. 496. 

N.T.M. Nissink (1985). Klankkast, een apparaat dat verstaanbare fonemen 
genereert. IPO-Rapport no. 497. 

16 



W.J.M.C. Freriks (1985). Kwekkast (1e uitvoering). IPO-Handleiding 
no. 64. 

F. de Jong & F. van Rijswijk (1985). Klankhulp bij leren {eun; een onder
zoek van verschillende vormen van hulp bij individuele leesoefeningen. 
Intern IPO-verslag. 

P. Reitsma (1985). Effects of indicating expected naming times during 
practice for beginning readers. IPO-A nnual Progress Report, 20, 
99 - 107. 

P. Reitsma (1985). Automatische behandeling van lees- en spellingsproble
men? In: A. van der Leij & L.M. Stevens (red.), Dyslexie, congresver· 
slag 1985. Lisse: Swets & Zeitlinger. 

F. van Rijswijk (1986). H et effect van korte pauzes bij gelijktijdige aan
hieding van lekst en spraak. Intern IPO-verslag. 

P. Reitsma (1986). Leren lezen: behoefte aan hulp van buitenaf? In: 
S. Dijkstra & P. Span (red.), Leerprocessen en instructie. Bijdragen 
ORD 1985, 1. Lisse: Swets & Zeitlinger. 

P.F.C. Blankers (1986). Twee onderzoeken omtrent de moeilijkheidsgraad 
van woorden in het aanvankelijk leesonderwijs. IPO-Rapport no. 534. 

P. Reitsma, H.H. Ellermann & G.W.G. Spaai (1986). An electronic aid 
for practising letter·sound relations. IPO-Manuscript no. 540, t.p. in 
proceedings Eurit 1986. 

H.H. Ellermann & G.W.G. Spaai (1986). Inschaling van woorden naar 
moeilijkheidsgraad door beginnende lezers. IPO-Manuscript no. 553, 
t.p. in: P. Reitsma, A.G. Bus & W.H.M. van Bon (red.), Leren lezen 
en spellen, ontwikkelingen en problemen. Lisse: Swets & Zeitlinger. 

A. Verhoek (1986). Een beschrijving van een spraaksysteem zoals gebruikt 
in het LEESBORD.project. IPO-Handleiding no.72. 

M. Vegter (1986). Tekstbegrip en zinssegmentatie bij beginnende leurs. 
IPO.Rapport no. 550. 

I. Boumans-Brilman & G.L.W. Hulsbergen-Snijders (1986). De effectiviteit 
van klankhulp in het aanvankelijk leesonderwijs. IPO-Rapport 
no. 551. 

17 



P. Reitsma & G.W.G. Spaai (1986). Het LEESBORD: een sprekend lees
hulpmiddel. IPO-Manuscript no. 552, t.p. Dyslexiecongres 1986. 

R. Braat & E. Deijkers (1986). Klankhulp tijdens het lezen van eenvoudige 
tehten. IPO-Rapport no. 553. 

F. Kaiser (1986). On the implementation of instructional strategies in a 
simple learning environment. IPO-Rapport no. 557. 

A.H. Badr EI Din (1986). A method of storing and retrieving data from 
the CD-Rom with minimal delay for an electronic reading aid. Report 
Philips Institute for Technological Studies. 

G.W.G. Spaai, H.H. Ellermann & P. Reitsma (1986). Effects of two forms 
of sound feedback on learning to read words. IPO- Annual Progress 
Report, 21. 

A.D. van Dongen, C.D.J.M. van der Pol & H.H. Ellermann (1986). Mac
intosh applicaties op de Apple Lisa. IPO-Handleiding. 

18 



3 Onderzoek- en ontwikkelingsplannen 198'1. 

Beknopt wordt hieronder aangegeven welke activiteiten in 1987 zullen wor
den ontplooid. Een belangrijk deel is een vervolg op hetgeen in 1986 reeds 
aangevangen is: verwerking van gegevens, implementatie van reeds in pro
totypische vorm beschikbare oefenprogramma's, bijstellingen van en verbe
teringen in bestaande oefenprogramma's, evaluatie-onderzoek in de proef
schoIen, ed. Dit houdt in dat er wederom een aanzienlijke inspanning 
geleverd moet worden op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe software
modulen en het onderhoud of aanpassen van bestaande programma's. Even
eens dient flink tijd te worden gereserveerd voor aanmaak van nieuwe gedi
gitaliseerde spraak, die in de nieuwe dan weI vernieuwde programma's ge
bruikt zuBen gaan worden. De nadere uitwerking van het projectdoel (zie 
1.) maakt het noodzakelijk dat daarnaast een aantal zaken zuBen moeten 
worden aangevat, die tot op heden door beperkingen in tijd en menskracht 
onvoldoende aandacht hebben gekregen: de technische specificatie van het 
toekomstig leeshulpmiddel, een nauwkeurige bestudering van de effecten 
van klankhulp in allerlei oefensituaties en de constructie van een computer
monitor die de vorderingen van individuele leerlingen registreert en de aard 
en vorm van de oefeningen mede zou kunnen bepalen. 

3.1 Een blauwdruk van het prototype. 

Op grond van reeds verworven inzichten betreffende de didactische eisen die 
te stellen zijn aan een interactief leessysteem en gebruikmakend van ken
nis omtrent technologisch geavanceerde producten, die binnen afzienbare 
tijd gangbaar zullen zijn, dient in het jaar 1987 een gedetailleerd technisch 
ontwerp tot stand te komen. Uitgaande van een reeks functionele en uitvoe
ringstechnische eisen dienen geschikte componenten te worden geselecteerd 
en op bruikbaarheid binnen de totale configuratie te worden getest. Een 
belangrijk onderdeel is bijv. het gebruik van een plat scherm. Zowel van
wege de hanteerbaarheid als vanwege de eisen die voortvloeien uit de keuze 
van het interactiemiddel (nl. aanraken), verdient het gebruik van een plat 
scherm verreweg de meeste voorkeur. De ontwikkelingen in de productie 
van Liquid Crystal Displays (LCD) zijn veelbelovend, in de zin dat naM 
verwachting binnen een aantal jaren dergelijke schermen met een hoge reso
lutie (in de orde van 500 x 300 pixels) en een betrekkelijk grote kijkhoek op de 
markt zullen verschijnen. In verband met door kinderen zeer gewaardeerde 
en vanuit didactisch oogpunt zeker niet onbelangrijke animaties (bijv. let-
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ters verschuiven van plaats, tekeningen verdwijnen langzaam in het niets) 
zal aandacht besteed moe ten worden aan mogelijke snelheidsbeperkingen 
van LC-schermen. Op dezelfde wijze moeten ook andere componenten van 
het uiteindelijke LEESBORD-systeem onder de loupe worden genomen. De 
wijze waarop spraak beschikbaar gesteld kan worden, manipulatie van vo
lume, gebruik van een apparaat door meerdere leerlingen tegelijk, wijze van 
registratie van leerlinggegevens, mogelijkheden voor ingrijpen door een leer
kracht (via bijv. op de school reeds beschikbaar microcomputersysteem), 
zijn voorts aspecten die bij een ontwerp serieuze aandacht zullen krijgen. 

3.2 Datastructuur op het CD-Rom. 

Zoals in het verslag over 1986 reeds is gemeld (zie 2.1 en 2.3) is binnen 
het LEESBORD-project op dit moment de optische geheugeneenheid als 
toekomstige informatiedrager gekozen. Ten eerste omdat de Compact Disc 
zeer geschikt lijkt om de omvangrijke hoeveelheid gegevens (spraak, oefen
programma's, e.d.) te bevatten en voor lange tijd zonder storingen beschik
baar te stellen. Ten tweede omdat de CD-afspeler binnen een aantal jaren 
een zeer betaalbaar product zal zijn dat eenvoudig in het systeem opgenomen 
kan worden. Ais laatste voordeel kan worden gezien dat door vervanging van 
een CD een alternatief educatief programma gebruikt kan worden. Hiermee 
wordt het mogelijk om bijv. voor verschillende gangbare leesmethodieken 
aangepast materiaal te verstrekken. Dit jaar zal terdege aandacht besteed 
moeten worden aan de manier waarop de informatie die voor en tijdens de 
leesoefeningen nodig zijn, op een CD dienen te worden opgeslagen. Hoewel er 
standaards ontstaan voor bestandsorganisatie, zoals die van de High Sierra 
groep, blijft er op een aantal belangrijke terreinen nog heel wat werk te doen. 
De techniek van optische opslag van informatie veroorzaakt een serie unieke 
problemen zoals die van een logische bestandorganisatie en indexering. CO
Rom systemen zijn relatief langzaam en als je informatie van verschillende 
delen van de schijf wilt halen, zal opvraging betrekkelijk lang gaan duren 
(zie ook 2.3). Een goede indexering en verst an dig gekozen bestandformat
tering zal helpen, maar te verwachten is dat voor de beoogde toepassing in 
het LEESBORD een snel toegankelijk tussengeheugen van hoge capaciteit 
nodig zal blijken. Voor experimentele doeleinden zal het daarvoor nodig 
zijn het intern beschikbare geheugen (RAM) van de in het project in ga
bruik zijnde microcomputers aanzienlijk te vergroten (verwa.cht wordt dat 
een uitbreiding van 1 Mb naar 4 Mb noodzakelijk zal zijn). Een proefpersing 
van een CD is aan het begin van het jaar 1988 voorzien. 
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3.3 Evaluatie en verbetering van het aanraakscherm. 

Nadat in de eerste helft van het jaar ervaringen zuBen worden opgedaan met 
het gebruik van het ontwikkelde aanraakscherm, zal een nadere specificatie 
van wensen en eisen plaatsvinden waaraan een dergelijk interactiemedium 
voor jonge kinderen zal moe ten voldoen. Voorzien is dat voor de zomer
maanden een bijgesteld ontwerp kan worden geleverd, waarop vervolgens 
de productie van een of meerdere infra-rood rasters ter hand kan worden 
genomen (zo mogelij k reeds met een experimenteel LC-display). 

3.4 Plaatjes met spraak als beginoefening. 

In 1986 is reeds een eerste versie van 76 tekeningen op het beeldscherm 
vervaardigd (zie 2.8), die gebruikt kunnen worden in startoefeningen met 
beginnende lezers. De oefeningen die het door een tekening afgebeelde woord 
optimaal kunnen combineren met de gesproken vorm en het eveneens op een 
beeldscherm getoonde woord, zijn reeds ontworpen. Begin 1987 zullen deze 
oefeningen worden geimplementeerd en worden beproefd in de schooIsituatie. 

3.5 Structuuroefeningen. 

Het programma STRUKTUUR (zie 2.7) is bijna gereed. In 1987 zal de be
nodigde spraak worden vervaardigd en worden ingepast in het programma. 
Daarna zal rond de zomer dit programmapakket worden uitgezet in de 
scholen en zal nagegaan worden of het aan de verwachtingen beantwoord. 

3.6 Verbeteringen programma voor klank-Ietter relaties. 

Het programma voor oefening van de correspondenties tussen letters en 
klanken is gedurende het najaar 1986 volop in gebruik geweest. Begin 1987 
wacht de taak om de vele gegevens (van elke individuele oefenzitting is au
tomatisch een voBedige registratie bijgehouden) zorgvuldig te analyseren en 
te rapporteren. Indien de resultaten aanleiding geven tot verdere bijstelling 
(en de eerlijke verwachting onzerzijds is dat het programma nog niet geheel 
geoptimaliseerd is), zal tijd vrij gemaakt moe ten worden de programmatuur 
te herzien en te testen, voordat opnieuw het programma in het najaar 1987 
een uitvoerige gebruikerstest zal ondergaan. 
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3.7 Bijstelling van WOORD-oefeningen. 

De in 1986 ontwikkelde oefeningen op woordniveau zuBen in de tweede ver
sie gedurende het voorjaar 1987 opnieuw getest worden. Vooral van belang 
zal zijn of de gradaties in moeilijkheidsgraad van de beschikbare woorden 
blijken te corresponderen met hetgeen de leerlingen aan moeilijkheden on
dervinden tijdens het doorlopen van deze oefeningen. De overgang van een 
makkelijk niveau naar een volgend, moeilijker niveau verloopt nu op basis 
van enkele overgangsregels die vooraf met enige wijsheid in het programma 
zijn aangebracht. Daadwerkelijk gebruik van het programma over een lang
ere periode kan slechts inzicht geven of de gekozen regels bij benadering juist 
blijken te zijn of grondig gereviseerd moeten worden. Tevens zal een pro
gramma worden beproefd waarmee de leerkracht een overzicht van de indi
viduele leervorderingen kan verkrijgen, namen van leerlingen kan toevoegen 
of verwijderen en eventueel per leerling bepaalde zaken kan instellen (zie 
ook 2.1O). 

In verschillende oefenvormen dient de leerling een woord(-deel) te kiezen 
uit een aantal alternatieven. De aangeboden alternatieven zijn tot op heden 
enigszins willekeurig geselecteerd. In de didactiek van het leesonderwijs 
wordt evenwel de keuze van" afleiders" zeer belangrijk gevonden. Het plan 
is het bestaande WOORD-programma op ervaring gebaseerde regels en spe
ciaal opgezette proefsituaties mbt. de juiste keuze van alternatieven in de 
loop van 1987 bij te stellen. 

3.8 Tijdstip en aard van klankhulp bij woordoefeningen. 

In het verslag over 1986 is reeds melding gemaakt van een aantal proeven die 
zijn genomen met betrekking tot de vraag op welk moment en welke vorm 
het best klankhulp kan worden geboden (zie 2.11). De resultaten van deze 
eerste studies zijn van dermate belang voor de uiteindelijke vormgeving van 
de oefeningen in het leesoefensysteem, dat nader onderzoek geboden is. De 
resultaten met betrekking tot eventueel andere effecten voor verschillende 
type leerlingen of leerlingen in onderscheiden fasen van het lees-Ieerproces 
zullen in het voorjaar van 1987 worden verwerkt en geinterpreteerd. 
Vervolgstudies waarin de vraag wordt gesteld of dergelijke fenomenen zich 
tevens voordoen in een oefensituatie waarbij de leerling zelfstandig aan het 
werk is en de klankhulp geheel automatisch geschiedt (de voorstudies zijn 
uitgevoerd onder directe controle van een begeleider), alsmede de vraag of 
terugmelding van de bereikte resultaten tijdens de oefening aan de leerling, 
hetzij per item hetzij per afgeronde oefenzitting, zinvol, motiverend danwel 
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leerzaam is v~~r de leerling, zullen aan onderzoek worden onderworpen. 

3.9 Feedback in tekstoefeningen. 

Analoge vragen met betrekking tot de automatisch feedback van de juiste 
klankvorm e.d. als in het programma SPEL en WOORD, zullen in het 
TEKST-oefenprogramma moeten worden gesteld. Op welke wijze is de 
terugkoppeling van de juistheid van eigen activiteit in een zin- of tekstlees
oefening te realiseren? De reeds ontwikkelde oefenvormen voor het lezen 
van zinnen en korte tekstpassages zijn vermoedelijk onvoldoende voor een 
genuanceerde begeleiding vanuit het oefensysteem. Zowel het type als het 
tijdstip en de organisatie van feedback tijdens oefeningen waarin teksten 
worden gelezen vormen een onderwerp van onderzoek, waarin we gedurende 
1987 fiinke voortgang trachten te boeken. 

3.10 Algemene leereffecten van het LEESBORD. 

Afgezien van de vormgeving van afzonderlijke oefeningen en de wijze waarop 
daarin met verkregen onderzoeksresultaten rekening moet worden gehouden, 
kan de vraag gesteld worden hoe dergelijke oefeningen als extra activiteit 
in het reguliere klassikale leerprogramma uitwerken ten aanzien van de 
vorderingen in het leren lezen. Worden deze oefeningen door alle begin
nende lezers geapprecieerd of dienen hier nuanceringen te worden aange
bracht? In het algemeen is reeds in 1986 overduidelijk gebleken dat de 
meeste leerlingen geweldig gemotiveerd en enthousiast gebruik maken van 
de apparatuur. Wanneer nu voor langere tijd (meer dan 3 maanden) een 
dergelijk systeem is opgesteld in de klas, welke leerlingen maken er dan 
uit zichzelf het meest gebruik van? Wanneer realisering van een van de 
doelstellingen van het project, n1. vooral de betrekkelijk zwakke lezers een 
aantrekkelijk middel bieden om extra te oefenen om daarmee zoveel mogelijk 
achterstand weg te werken, bemoeilijkt wordt doordat vooral zwakke lezers 
niet eigener beweging gebruik maken van het middel (waarnemingen in de 
proefscholen ondersteunen deze veronderstelling echter nauwelijks), dan zal 
terdege moeten worden onderzocht welke aspecten weI en welke niet door de 
leerlingen gewaardeerd worden. N aast aspecten van aantrekkelijkheid e.d. 
die te maken hebben met gebruiksfrequentie, is een even belangrijke en zeker 
niet te verontachtzamen vraag of het regelmatig gebruik van het oefenmiddel 
inderdaad ook leidt tot verbeterde leesprestaties op langere termijn. In 1987 
zullen deze vragen niet kunnen worden beantwoord, want daarvoor is een 
grootschalige en langdurige onderzoeksopzet nodig. WeI worden in dit jaar 
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reeds dergelijke onderzoekingen voorbereid, opdat deze in 1988 en eventueel 
volgende jaren kunnen worden uitgevoerd. 

3.11 PakketsamenstelIing van oefeningen. 

In 1986 en voorts in 1987 zullen een aantal afzonderlijke oefeningen op het 
gebied van het aanvankelijk leesonderwijs gereed komen. De oefeningen 
hebben een aantal eigenschappen gemeenschappelijk: elke oefening dekt 
een of meerdere relevante aspecten van het leren lezen, ze kunnen wor
den uitgevoerd met hetzelfde apparaat, de leerling kan ze geheel zelfstandig 
uitvoeren, spraakhulp en feedback worden automatisch gegeven op daartoe 
geschikte momenten, en de mogelijkheid bestaat de antwoorden of keuzen 
van de leerlingen te registreren en de soort oefeningen of het materiaal 
daarop aan te passen. In 1987 zal een on twerp worden gemaakt betref
fende de wijze waarop de afzonderlijke oefeningen met elkaar samenhangen. 
Belangrijke vragen die daarbij zuBen rijzen, dienen met behulp van speci
aal opgezette onderzoekingen beantwoord worden. Een tweetal hoofdvragen 
zijn nu reeds voorzien. 

Ten eerste, op welke wijze dient de volgorde van deelvaardigheden of 
oefeningen te worden gespecificeerd? Is het wenselijk vanuit oogpunt van 
een optimale leergang de ordening van oefeningen volledig door het systeem 
te laten bepalen of weI deze vooraf geheel vast te leggen op grond van lees
didactische expertise of is een zekere mate van vrije keuze voor de leerling 
toelaatbaar of zelfs gewenst? Verdient het aanbeveling om in de laatste si
tuatie door het systeem (door een specifieke component, de "leer-monitor") 
suggesties of adviezen te geven aan de leerling. 

Ten tweede, indien verschillende soorten oefeningen op hetzelfde type 
materiaal hetzij vrijwel gelijktijdig, hetzij met grote tijdsintervallen worden 
uitgevoerd, hoe dient dan rekening te worden gehouden met de resultaten 
c.q. leervorderingen in de ene 800rt oefening bij het optimaal samenstellen 
van een andere oefening? De vraag berust in wezen op de aard en het bereik 
van de generalisatie van hetgeen geoefend is in een oefensituatie naar andere 
oefentaken. 
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4 Vooruitzicht 1988 en volgende jaren. 

In het vervoig van het project zullen in 1988 een aantaI zaken tot een afron
ding kunnen komen. 

Naar verwachting kan eind 1988 op grond van de in het project opgedane 
ervaringen een vrij volledig eisenpakket wat betreft de technische specifi
caties voor een leeshulpmiddel gereed zijn. Een prototype dat aile gewen
ste kenmerken en eigenschappen heeft, kan worden gedemonstreerd. Een 
blauwdruk voor het LEESBORD kan worden geleverd, dat indien gewenst 
in grote oplaag geproduceerd kan worden. Specifieke aspecten betreffende 
productietechniek en industrieeI ontwerp ontbreken echter. Het project team 
alsmede het gastinstituut (IPO) bezit zelf geen expertise op dat gebied. 
WeI kan na overleg met de subsidiegevende instantie contact gelegd worden 
en besprekingen worden geentameerd die tot een overdracht van verworven 
inzichten kan leiden, zodat het ontwikkeling- en onderzoekswerk dat binnen 
het project is en wordt gerealiseerd optimaal ten goede kan komen aan het 
te produceren leeshulpmiddel. 

Twee zeer belangwekkende zaken die van essentieel belang zijn voor het 
op grote schaal doelmatig inpassen van het systeem in het basisonderwijs 
kunnen pas na 1988 aan de orde worden gesteld en vergen naar verwachting 
minimaal twee jaar van verder onderzoek. 

Ten eerste, terwijl tot 1 oktober 1988 de formatieve evaluatie van tal 
van oefeningen met behulp van het LEESBORD zijn beslag kan krijgen, 
ontbreekt een summatieve evaluatie van de effecten van het gebruik van 
dit systeem. Zoals reeds in het projectplan voor 1987 is beschreven (zie 
3.10), wordt ten tijde van de looptijd van dit project reeds een eerste aanzet 
gemaakt tot een meer omvattende en langduriger evaluatie van het leeshulp
middel. De tijd en mankracht ontbreekt echter dit binnen de huidig gestelde 
projectduur te realiseren. Een uitgewerkt plan voor dit deel van onder
zoek kan volgend jaar worden voorgelegd en de uitvoering van het plan zal 
ongeveer 2.3 manjaar vergen. 

Ten tweede wordt in 1987 reeds gepreludeerd (zie 3.11) op het samen
stellen van een "kunstmatig intelligente" besturing van de oefeningen. Raad
pleging van deskundigen in binnen- en buitenland hebben mede geleid tot 
het ontstaan van het inzicht dat een didactisch verantwoorde vorm van edu
catief gebruik van geavanceerde informatietechnologie niet zonder de ont
wikkeling van dergelijke besturende, controlerende en aan individuele leer
tingen aangepaste programmatuur mogelijk is. Hoewel de eerste stappen 
op dit terrein reeds binnen het huidige project gezet kunnen worden, zal 
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een degelijke uitwerking en toetsing van een leestutor minstens ongeveer 3.8 
manjaar extra vergen. 

Gegeven de opgebouwde kennis en ervaring van bij dit project betrokken 
medewerkers, de beschikbaarheid van daarvoor geschikte apparatuur en de 
goede relaties met in het project participerende scholen, zal het aanbeveling 
verdienen deze onderzoeksplannen aan te do en sluiten bij het huidige project. 
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5 Begroting 1987. 

5.1 Toelichting op personele begroting. 

Om de in het werkplan van 1987 (zie punt 3) geschetste activiteiten te kun
nen uitvoeren is het volgende personeel minimaal noodzakelijk. 
Voor het voortdurend bijstellen en didactisch beproeven van ontwikkelde 
programmatuur, het zorgdragen van een goede afstemming van hetgeen bin
nen het project ontwikkeld wordt en de gangbare leesmethodieken in den 
lande, het frequente contact en overIeg met de participerende scholen en 
het mede (doen) opzetten en uitvoeren van speciale deelonderzoeken is een 
full-time medewerker nodig. 
De ontwikkeling van programmatuur, de methodologische uitwerking van 
onderzoeksopzetten alsmede 'de verwerking van de grote hoeveelheden 
gegevens, die zowel uit de afzonderlijke experiment en als uit de doorlopende 
evaluatie van oefenprogramma's verkregen worden, vereist de full-time inzet 
van een terzake kundig medewerker. 
Voor de technische realisatie van de in het voorgaande beschreven plannen 
en de opname en verwerking van spraakgegevens is eveneens een full-time 
technisch medewerker nodig. 
Genoemde medewerkers krijgen overigens aHe steun van IPO-personeel bij 
de uitvoering van omschreven taken, voorzover daar de expertise en mens
kracht beschikbaar is. Met name is dat geval op het gebied van software 
ontwikkeling (naast andere dienstverlening, stelt het IPO een full-time pro
grammeur voor het project beschik baar) en technische ondersteuning (er kan 
en wordt een fors beroep gedaan op de daarvoor aanwezige infrastructuur 
van het IPO). 
Voorts zouden de werkzaamheden zoals vervat in het verslag 1986 niet alle
maal uitgevoerd kunnen worden zonder de medewerking van stagiaires, die 
door projectmedewerkers zijn begeleid en een stage-vergoeding vanuit het 
IPO-budget verkregen. 
Om de tot ale projectactiviteiten te coordineren en op elkaar af te stemmen 
is een medewerker nodig, die reeds een ruime ervaring heert met onderzoek 
op het terrein van het aanvankelijk lezen, goed ingevoerd is de didactisch 
aspect en van het leesonderwijs en tevens in staat is de technische en software 
ontwikkeling te begeleiden. 

Door de veranderingen in de sociale wetgeving (o.a. de verrekening van 
pensioenbijdragen) zal de personele begroting nag verhoogd moeten worden. 
Naar verwachting zal hiermee een bed rag van 15 Kft gemoeid zijn. 
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6.2 Toelichting op materii:He begroting. 

De materiele onderdelen van de begroting voor 1987 sluiten grotendeels aan 
bij hetgeen reeds in het werkplan voor 1987 staat vermeld. Voor het ont· 
wikkelen van nieuwe software en het beproeven op de scholen blijkt het 
aantal beschikbare microcomputers te beperkt. Een uitbreiding met vier 
microcomputersystemen inclusief hard-disc's is zeer noodzakelijk. Op de 
begroting is slechts een opgevoerd ten laste van het project. V~~r de overige 
zal via andere kanalen getracht worden een financiering te vinden. 
Tevens dient van een aantal reeds aanwezige systemen het intern beschik· 
bare RAM-geheugen aanzienlijk te worden uitgebreid in verband met de 
voorbereidingen voor de koppeling met een CD-Rom. 
Indien het ontwikkelde aanraakscherm mocht blijken te voldoen, zal er toe 
worden overgegaan een beperkt aantal hiervan te produceren, opdat deze zo 
spoedig mogelijk in de scholen kunnen worden ingezet. 
Voorts zal het onderhoud en de verzekering van de microcomputers een 
onontkoombare uitgave zijn. 
Een zeer regelmatig bezoek aan de acht (8) participerende scholen, zowel 
voor het oplossen van acute software en hardware problemen als voor het 
aanpassen van de programmatuur en het verzamelen van de registraties die 
tijdens de oefeningen hebben plaatsgevonden, is voorzien. Hoewel de scho
len allen in de nabijheid van het Instituut zijn gelegen (Eindhoven), is v~~r 
vervoer van apparatuur en het snel kunnen oplossen van storingen het ge
bruik van een auto vereist. Op grond van de ervaringen in 1986 is voor 
het komend jaar gemiddeld drie it vier rei zen per week naar een school (it 
15 km) voorzien. Tevens is een beperkt budget voor rei zen nodig om op 
geselecteerde landelijke bijeenkomsten van op terzake deskundigen verslag 
te doen van de voortgang van het project en demonstraties te verzorgen van 
de ontwikkelde programmatuur. 
Voor het ontwikkelingswerk ten behoeve van het prototype is de aanschaf 
van een tweetal micro-boards met SCSI-aansluiting en diverse noodzakeli. 
jke componenten nodig. Naast andere componenten (o.a. plat LC-display) 
zullen deze via interne kanalen worden betrokken. 
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5.3 Begroting 198'1. 

Personeel 
1 Onderzoeker (80%) 
1 Toegevoegd onderzoeker (100%) 
1 Toegevoegd onderzoeker (100%) 
1 Technisch assistent (100%) 
1 Student-assistent (60%) 

Materiaal 
1 Microcomputer (incl. Hard disc) 
8 RAM-uitbreiding 

Bureaukosten 
Onderhoud/verzekering 
Documentatie/software 
Reiskosten 

Totaal 

IPO/Philips-bijdrage* 

Begeleiding (50%) 
programmeer assistent (100%) 
Overige kosten 

Totaal 

96.0 
67.0 
66.0 
68.0 
16.0 

12.0 
3.2 

2.6 
2.4 
3.8 

306.0 Kf! 
=====._::-

138.6 
152.4 
66.8 

347.8 Kf! 
========= 

*De Philipsbijdrage omvat aIle investeringskosten voor aIle 
aan het project bijdragende Philips-personeelsleden. Tevens 
omvat het aIle onderdelen, componenten, documentatie, 
instrumentatie, computer en huisvestingskosten, die voor 
het project benodigd zijn. 
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