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Het LEESBORD: ~ sprekend leeshulpmiddel

P.Reitsma*f** & G.W.G.Spaai*
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** Paedologisch Instituut, Amsterdam

In het begin van het leren lezen speelt het verklanken van letters en

woorden een belangrijke rol. VeeI leerlingen hebben hier moeite mee.

Voordat zij in staat zijn vlot en nauwkeurig via verklanking te lezen

moet er langdurig en veelvuldig worden geoefend. Met gebruikmaking van

moderne computertechnologie lijkt het mogelijk een apparaat (zg.

LEESBORD) te ontwikkelen, waarmee leerlingen zelfstandig al1erlei

oefeningen betreffende de koppeling tussen de geschreven en gesproken

taal kunnen doen. Zoals reeds eerder beschreven (Reitsma, 1985), dient

aan een computer als hulpmiddel voor kinderen met leesproblemen een

aantal bijzondere technische en didactische eisen te worden gesteld. Aan

deze eisen kan in principe grotendeels worden voldaan. In het LEESBORD

project wordt een dergelijk leer- en oefenmiddel ontwikkeld en beproefd.

De eerste producten en resultaten zijn inmiddels verkregen en worden

hier kort geschetst.

In hoofdzaak kunnen aan een electronisch apparaat waarmee een

beginnende lezer kan oefenen in het lezen de volgende eisen worden

gesteld:

(1) een leerling dient geheel zelfstandig met het apparaat te kunnen

werken. De oefeningen lBoeten zodanig worden ingericht dat ze zonder

assistentie of ingrijpen van een ouder of leerkracht kunnen worden

uitgevoerd. Dat betekent o.a. dat de leerling geen enkel moment in het

duister behoeft te tasten over wat van hem verlangd wordt. Duidelijke

instructie en uitleg tijdens de oefeningen zijn noodzakelijk. De acties

van een leerling dienen onmiddellijk te worden gevolgd door eenduidige

reacties vanuit het apparaat.

(2) de instructies en commentaren die voor een goed verloop van de

oefeningen nodig zijn, dienen in gesproken vorm beschikbaar te komen.
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Men kan van een zwakke of beginnende lezer immers niet verlangen

dergelijke boodschappen van een beeldscher~ goed te kunnen lezen. In ons

project zijn we er inmiddels in geslaagd aan deze voorwaarde te voldoen.

Door gebruik te maken van geavanceerde technieken om menselijke spraak

door een computer te reproduceren, kan op elk moment dat binnen een

oefening een dergelijke melding noodzakelijk of gewenst is,

ogenblikkelijk een goed verstaanbare spraakboodschap worden gegenereerd.

Hoewel nog precies uitgezocht moet worden welke informatie op welk

moment optimaal is, zijn de eerste bevindingen met kunstmatige spraak

uiterst positief. De leerlingen waarderen deze wijze van werken met het

apparaat bijzonder en naar het zich laat aanzien heeft het een gunstige

uitwerking op de leervorderingen.

(3) de leerling dient bezig te zijn met het leermateriaal. Deze

eis heeft consequenties voor zowel de programmatuur (aard en vorm van de

oefeningen) als voor de wijze waarop de leerling zijn antwoorden of

keuzes aan het apparaat kenbaar kan maken. Tijdens de oefening moet er

voortdurend een appel op de leerling worden gedaan. De oefeningen

dienen zoveel mogelijk te worden aangepast aan de leesvaardigheid van de

leerling, niet te makkelijk en niet te moeilijk. Het geven van een

antwoord of het stellen van een vraag door de leerling is een bijzonder

punt van aandacht. Helaas is de techniek er thans nog niet in geslaagd

een apparaat te maken dat een gesproken vraag of antwoord van een

willekeurige leerling zonder mankeren kan verstaan. Als een betrekkelijk

eenvoudige oplossing hebben we er voor gekozen de leerling het antwoord

op een beeldscherm te laten aanWl.Jzen. Via een koptelefoon kan

onmiddellijk gemeld worden of het antwoord goed of fout was en kan

desgewenst nader commentaar of verdere instructie worden verstrekt.

Momenteel zijn verschillende oefeningen in een vergevorderd stadium

van ontwikkeling. Deze kunnen grofweg worden onderscheiden naar drie

soorten: (a) beginoefeningen voor structurering van woorden en

letter-klank kennis (b) diverse oefeningen met losse woorden, waarbij

zorgvuldig de moeilijkheidsgraad van de woorden wordt afgesternd op het

niveau van de leerling en (c) oefeningen op zin- of tekstniveau,

eveneens afgestemd op de leesmogelijkheden van de beginnende lezer. Van

elk van deze drie soorten oefeningen geven we een voorbeeld:
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(a). een letter-klank oefening voor gebruik in het basisonderwijs is

uitgewerkt en in het afgelopen schoaljaar voar het eerst bepraefd. In

deze oefening kamen de relaties tussen de losse letters en de daarbij

behorende klanken systematisch aan de orde. De valgorde waarin de

letters aan bod kamen, is afgestemd op de gang van zaken in de frequent

gebruikte methode voor aanvankelijk lezen (Ceasar, 1980). Ben aantal

letters uit "kernen" die in de klas reeds zijn behandeld, wordt op een

beeldscherm getoond en de leerling wordt gevraagd een bepaalde letter

aan te wijzen (bijv. "wijs eens aan ••• Mt1M"). Bij een juiste

"aanwijzing" voIgt een lovend woord ("goed" of "prima") en ~vordt de

letterklank nogmaais uitgesproken. Bij een foutieve keuze wordt hiervan

melding gemaakt ("nee, hier staat •••. RRR"). De combinatie en plaats

van de lettertekens op het scherm wisselt steeds en afhaukelijk van het

aantal goede keuzes per letter worden na verlao? van tijd vooral de

letters gevraagd die relatief niet goed worden gekend (met overigens de

voorziening dat terwille van de motivatie zo nu en dan een letter wordt

aangeboden waarvan aangenomen kan worden dat deze weI goed wordt

beantwoord).

(b). een reeks oefeningen waarbij de relatie tussen de 3eschreven en

gesproken vorm van losse woorden aan de orde komt, is eveneens gereed.

Zowel eenvoudige als moeilijk Ieesbare woorden komen aan ood; de

moeilijkheidsgraad wordt door het LEES30RD systeem gekozen op grond van

de leesvaardigheid van de leerling (bijv. geregistreerde vorderingen

tijdens voorafgaanrle oefeningen). Verschillende oefenvocmen (met

hetzelfde materiaal) wisselen elkaar af in een poging de

aantrekkelijkheid van de oefeningen (en daarmee de motivatie van

leerlingen?) te vergroten. Bijvoorbeeld, een woord wordt uit6esproken

waarna er een rijtje woorden op het scherm verschijnt waaruit de

h~erling het gevraagde woord moet kiezen of, een onvolledig \word wordt

getoond met een streepje op het ontbrekende gedeeite met daarnaast een

aantal Ietter(cluster)s waarvan slechts een de passende aanvulling

vormt.

(c). zinnen of korte teksten worden op het scherm getoond, waarbij

naar keuze of de gehele tekst wordt voorgelezen door het LEESBORD in

een op de leerling afgestemd tempo of een enkel woord wordt voorgelezen

indien de leeriing daar door middel van aamvijzen om vraagt. De
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leesbaarheid van de teksten (moeilijkheidsgraad van woorden,

zinstructuren, e.d.) kan naar wens worden gevarieerd. Hit de eerste

onderzoekingen blijkt dat het simpelweg vooclezen van teksten niet het

mceste leerresultaat lijk~ te hebben. Een beroep op eigen initiatief

(zelf selecteren van \ioorden die men wil beluisteren) of het uitlokken

van leespogingen (het inlas8en van pauzes in het "automatisch

voorlezen") lijken een gunstig effect te sorteren op leerresultaten.

Het LEES80RD project is nag in een ontwikkelingstadium. Zowel de

technische ontwikkeling vall noodzakelijke componenten, het ontwikkelen

en beproeven van didactisch verantwoorde oefeningen, als het onderzoek

naar de effecten van oefeningen met het sprekende leeshulpmiddel zijn

nog maar pas goed van start gegaan en vergen nag een aantal jaren

voordat een overwogen oordeel kan worden uitgesproken over de

'didactische meerwaarde' van deze toepassing van moderne

computertechnologie. Niettemin zijn de eerste ervaringen veelbelovend en

voldoende r~den om lfiet kracht de ingeslagen weg te vervolgen. Ook voor

een nadere toespitsing van deze aanpak voor leerlingen met ernstige

leesiJroblemen in het Speciaal Onderwijs of voor leerlingen in het

Voortgczet Onderwijs die worstelen met het onder de knie krijgen van een

vreenJe taal lijkt het LEES30~D i~~ers goede perspectieven te bieden.
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