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INSCHALING VAN WOORDEN NAAR MOEILIJKHEIDSGRAAD DOOR BEGlNNENDE LEZERS.

H.H. Ellermann & G.W.G. Spaai.

Instituut voor Perceptie Onderzoek lPO,
Den Dolech 2, 5600 MB Eindhoven.

Ren tweetal onderzoeken naar de leesmoeilijkheid van woorden voar
beginnende lezers wordt gerapporteerd. In het eerste werd aan
leerkrachten gevraagd de woorden naar de leesmoeilijkheid voor
kinderen in te schalen. Het bleek dat zij weinig meer informatie gaven
dan reeds in de leesmethode vervat is. In het tweeae onderzoek werd
nagegaan of kinderen zelf dergelijke informatie kunnen geven. Een
schalingsmethode, de methode van de "paarsgewijze vergelijking". werd
op zijn haalbaarheid beproefd.

In onderzoek naar de ontwikkeling van leesvaardigheid, het bepalen van

het effect van verschillende instructie- of oefencondities of het

speurwerk naar de oorzaak en aard van onverwachte leesmoeilijkheden,

kortom in allerlei leesonderzoek, kan men vaak constateren dat het

gekozen leesmateriaal een belangrijke factor is. De ene tekst is veel

makkelijker te lezen dan de andere of bepaalde woorden blijken veel

frequenter door aIle leerlingen die in het onderzoek zijn betrokken

fout te worden gelezen dan andere woorden.

Wanneer is een woord makkelijk te lezen? Welke woorden zijn moeilijk

te lezen? De meest eenvoudige wijze om deze vraag te kunnen

beantwoorden is wellicht de woorden door de lezers zelf te laten lezen

en uit de leestijden en het aantal fouten af te leiden wat de

relatieve moeilijkheidsgraad van de betreffende woorden is. Afgezien

van het feit dat leestijden en proportie fouten vaak nogal variabel

zijn en beinvloed worden door andere factoren dan woordmoeilijkheid

aIleen, is het in vele gevallen gewenst om vooraf over een indicatie

van relatieve woordmoeilijkheid te beschikken. In veel leesonderzoek

is de leestijd en het aantal fouten juist een afhankelijke variabele,
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die gebruikt wordt om bijvoorbeeld het effect van twee verschillende

oefencondities te bepalen. Verschillen in woordmoeilijkheid kunnen een

goede evaluatie van de oefeningen danig belemmeren. Tevens zou men bij

leesoefeningen waarin verschillende soorten woorden aan de orde komen,

terwille van een optimaal leereffect, bij voorkeur met gemakkelijke

woorden willen beginnen om geleidelijk over te kunnen gaan naar

moeilijker woorden. In felte wordt dit principe oak gevolgd 1n

gangbare leesmethoden. Uit de gegeven vorheelden blijkt, dat

geschreven woorden qua leesbaarheid gerangordend en vergeleken moeten

kunnen worden, voordat daarbij de werkelijke leesprestaties kunnen

worden betrokken, althans van dezelfde leerlingen. En omdat leerlingen

onderling nogal kunnen verschillen, kan niet zondermeer worden

aangenomen dat leesprestaties van een andere groep leerlingen als

maatstaf kunnen gelden vaor de relatieve moeilijkheidsgraad van

woorden voor betrokken leerlingen.

Aan de wens om vooraf een schatting te kunnen maken van de

moeilijkheidsgraad van een woord, zou op een aantal manieren kunnen

worden voldaan. Geschreven woorden verschillen in aantal letters, in

de mate waarin ze een regelmatige weergave van de klankvorm van een

woord vormen ("klankzuiverheid"), in de frequentie waarmee ze in de

teksten voor beginnende lezers voorkomen, enz. Op basis van dergelijke

woordkenmerken zou leesmoeilijkheid mogelijkerwijs vooraf kunnen

worden geschat. Het probleem is echter dat een veelheid van factoren

een effect op leesmoeilijkheid kunnen hebben en dat het afzonderlijke

of gezamenlijke effect bijzonder moeilijk vast te stellen is, zelfs

bij betrekkelijk eenvoudige woorden (zie bijvoorbeeld, Walmsley,

1978). Een praktische en voor de hand liggende mogelijkheid is gebruik
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te maken van de volgorde waarin woorden binnen een methode voor

aanvankelijk lezen aan de orde komt. Zoals gesteld, in leesmethoden is

het gebruikelijk dat begonnen wordt met makkelijk leesbare woorden en

wordt vervolgens de moeilijkheidsgraad van woorden geleidelijk

opgeschroefd. Voorzover ons bekend, wordt 1n geen van de bekende

leesmethoden expliciet aangegeven welke criteria gebruikt zijn voor de

gehanteerde ordening. AIleen daarom al zou het wenselijk zijn

empirisch de moeiIijkheid van woorden te bepalen. Maar daar komt bij,

dat kinderen gaandeweg steeds meer woorden buiten de methode om lezen.

De (vermoedeIijk aanwezige) connectie tussen leesmoeilijkheid en de

volgorde wasrin woorden in een methode aan bod komen, zal steeds

minder sterk worden. Afgezien van deze praktische omstandigheid, leidt

de stelling dat de methode de leesmoeilijkheid van woorden volledig

vastlegt tot de onwaarschijnlijke situatie, dat aIle leesmethoden die

eenzelfde woordenschat bestrijken even effectief zijn.

Deze bijdrage is gewijd aan de beschrijving en eerste validering van

onderzoeksmethoden die gebruikt kunnen worden bij de empirische

bepaling van de moeilijkheid van woorden. Een tweetal

onderzoeksmethoden waarmee het gestelde doel zou kunnen worden bereikt

komen aan de orde. In de eerste methode wordt aan de leerkrachten

gevraagd een aantal woorden op hun 1eesmoei1ijkheid voor kinderen te

beoordelen. Nagegaan wardt in hoeverre hiermee informatie kan worden

verkregen, die niet a1 in de volgorde van de leesmethoden is vervat.

De tweede onderzoeksmethode wit hetzelfde bereiken door deze

informatie aan de 1eerlingen te vragen. Aan de methode kunnen speciale

eisen worden gesteld en deze worden in dit onderzoek empirisch

getoetst. Omdat het 1aatste onderzoek gewijd is aan het testen van de
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methode, zal hiermee niet een rangordening van de woorden qua

leesmoeilijkheid verkregen worden; de methode kan mogelijk weI een

handzaam hulpmiddel zijn om tot een rangordening te kunn~n k0men.

DE MOEILIJKHEID VAN WOORDEN VOLGENS DE LEESMETHODE.

Ais uitgangspunt kunnen we de rangordening van de woordl'lt'l "olpena de

leesmethode nemen. Daartoe is de meest gebruikte leesmethode 1n

Nederland, de methode "Veil ig Leren Lezen" (Caesar, 1980) , aan een

nadere analyse onderworpen. Daarbij zullen woorden in niveau's worden

gegroepeerd. Deze indeling naar niveau wordt weliswaar niet expliciet

in de methode "Veilig Leren Lezen" gegeven. In het nag te bespreken

onderzoek zal deze indeling echter van belang zijn. omdat hiermee

nagegaan kan worden in hoeverre de empirisch gevonden rangordeningen

met die in de methode overeenkomen.

In de methode "Veilig Leren Lezen" wordt gestart met het lezen van de

"globaalwoorden". Vrijwel gel ijkt ijdig hiermee worden de zogenaamde

"wisselwoorden" gelezen. Dat zijn woorden waarbij slechts ~en letter

afwijkt van een globaalwoord. De globaalwoorden, en dUB ook de

wisselwoorden zijn veelal eenlettergrepige woorden van de

samenstelling mk, m~, km (m=medeklinker, k=klinker). Daarna komen

andere eenlettergrepige woorden van dezelfde samenstelling aan de

orde, echter aIleen wanneer ze klankzuiver zijn. Deze woorden zullen

we tot niveau een rekenen. De methode gaat verder met eenlettergrepige

woorden van de structuur ~~, ~~. ~m~, mmmkm, mkmmm aan de orde.

Deze woorden kunnen zowel klankzuiver (SNOR) als klankonzuiver (GOED)

zijn. De volgende stap 1S het aanleren

tweelettergrepige woorden (LEESBOEK). Deze woorden
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niveau twee. Pas hierna komen de overige tweelettergrepige woorden aan

de orde (SLAPEN. MOEDER). Deze zullen hier tot niveau drie gerekend

worden. Als laatste, het vierde niveau, komen de drie- en

meerlettergrepige woorden aan de orde.

De aspecten die blijkbaar de volgorde van voorkomen bepalen in de

methode "Veilig Leren Lezen" zijn: aantal lettergrepen, aard en aantal

klinker-medeklinker combinaties en klank(on)zuiverheid. Het zijn deze

aspecten die ook in een andere veel gebruikte methode, de methode

"Letterstad" (Kooreman, 1977), naar voren komen. In dit opzicht is er

weinig verschil tuasen beide. Omdat deze woordkenmerken wellicht niet

geheel uit de lucht gegrepen zijn, sluit onze indeling wat betreft de

verwachte woordmoeilijkheid in vier niveau's hierop aan.

HET OORDEEL VAN DE LEERKRACHTEN.

Een manier waarop de moeilijkheid van woorden voor kinderen bepaald

kan worden, is door aan de leerkrachten te vragen welke woorden voor

kinderen relatief moeilijk te lezen zijn. Een dergeIijke werkwijze

heeft als voordeel dat het onderzoek vrij eenvoudig door te voeren is.

De hoop is hierbij uiteraard dat de leerkrachten zich bij hun oordeel

vooral door hun ervaringen met het lezen in de klas laten bepalen.

Methode. Aan dit onderzoek namen 15 Ieerkrachten van 13 basisscholen

in Eindhoven deel. Ze gaven allen les in de derde groep van de

basisschool en gebruikten zonder uitzondering de methode "Veilig Leren

Lezen". Ze kregen een woordenlijst aangeboden en moesten per woord de

Ieesmoeilijkheid bepalen op een vijf-punts schaal (1 = gemakkelijk, 5

= moeilijk). Er werd van twee lijsten gebruik gemaakt. Bij de eerste
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lijst was de opdracht om de woorden te schalen voor kinderen die een

half .laar les hadden gehad. Deze lijst bestond uit 72 woordea. Bi.l de

tweede lijst was de opdracht de woorden te schalen voor kinderen die

reeds een jaar 1eesonderwi.ls hadden genoten. Deze lijst bevatte 120

woorden. Op beide li.lsten komen geen gemeenschappelijke woorden voor,

om zoveel mogelijk interferentie bij het beoordelen van de twee

lijsten te voorkomen. WeI bevatten ze woorden waarvan verwacht werd,

gegeven de hoven heschreven indeling in niveaus's, dat ze in

moeilijkheid overlappen. In de eerste li.lst werden aIleen woorden van

de eerste twee niveau's gebruikt. Woorden van hogere niveau's zijn

gedurende het eerste half .laar nagenoeg niet aan de orde geweest. In

de tweede lijst komen woorden van aIle vier niveau's voor. Afgezien

van de eisen die voortvloeiden uit de niveauindeling, zijn de woorden

verder willekeurig gekozen met dien verstande dat op grond van andere

beschikbare lijsten van woorden (Kohnstamm, Schaerlaekens, de Vries,

Akkerhuis en Froonincksx, 1981: Staphorsius, Krom en de Geus, in

voorbereiding) verwacht mocht worden dat de woorden qua betekenis en

uitspraak voor leerlingen van deze leeftijd goed bekend zijn. De

vrijheid van keuze van woorden was echter met name voor de eerste twee

niveau's zodanig beperkt, dat een flinke overlap met woorden die in de

leesmethode voorkomen onvermijdelijk was. Dit was veel minder het

geval voor woorden op niveau drie en Vier.

R~~~~~~~~~ ~~ ~~~cussie. In tabel 1 zijn de gemiddelde beoordelingen

van de leerkrachten op de S-puntschaal weergegeven, voor beide lijsten

apart en per niveau van moeilijkheidsgraad. De verschillen tussen de

beoordelingen per niveau en lijst zijn aIle significant op 5 % niveau.
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voeg hier tabel 1 in

De conclusie uit deze gegevens kan zijn, dat de Ie rkrachten de

moeilijkheid van de woorden geheel beoordelen zoals uit de methode die

ze volgen zou mogen worden verwacht. Dit geldt ook voor woorden (op

hogere niveau's), die niet 1n de methode voorkomen. Op dit globale

niveau is er geen verschil tussen de methode en de leerkrachten. Een

achteraf gerezen vraag was of dit bij een analyse op minder globaal

niveau eveneens het geval zou zijn. Daarom zijn de woorden in aIle

niveau's naderhand verder onderverdeeld in categorieen. Deze

categorie-indeling is grotendeels ontleend aan en genummerd in

overeenstemming met de volgorde waarin deze in de methode behandeld

wordt. De verfijnde wijze van indeling is weergegeven in tabel 2.

voeg hier tabel 2 in

In tabel 3 staan .de gemiddelden van de beoordelingen van de

leerkrachten voor de in tabel 2 onderscheiden woordcategorieen. Op

basis van de gemiddelde oordelen (op de 5-puntschaal; deze staan
/

tussen haakjes) zijn de categorieen gerangordend. In feite geeft deze

tabel dus aan hoe de rangordening van categorieen qua leesmoeilijkheid

volgens de leerkrachten zou moeten zijn. Uit deze tabel mag opnieuw de

conclusie getrokken worden dat de oordelen van de leerkrachten niet

bijzonder verschillen van de rangordeningen in moeilijkheid welke

impliciet (qua fasering) in de methode "Veilig Leren Lezen" vervat is.

Toch komt de geschatte moeilijkheidsgraad van woorden niet geheel

overeen met de volgorde waarin de woorden in de methode aan bod komen.
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uit de rangordeningen in moeilijkheid van woordcategorieen (binnen een

woordniveau) mag worden opgemaakt dat, althans volgens de

leerkrachten, de woorden in de leesmethode niet volledig van makkelijk

naar moeilijk worden gepresenteerd. WeI kan worden opgemerkt dat

blijkbaar de niveau-indeling, ondanks een opsplitsing 1n categorieen,

volledig gehandhaaft kan blijven. Gezien de zeer graduele overgang 1n

moeilijkheidsoordelen lijkt het echter de moeite waard voortaan

terdege aandacht te schenken aan de gevonden verschillen binnen een

voeg hier tabel 3 in

Samengevat kan uit deze resultaten worden afgeleid, dat er een grote

overeenstemming bestaat tussen de leesmethode en het oordeel van de

leerkrachten. Het kan ook betekenen, dat het oordeel van de

leerkrachten sterk bepaald wordt door het boekje, d.i. de gebruikte

leesmethode. In dat geval lS het nog de vraag of de leerlingen

eenzelfde oordeel zullen vellen.

HET OORDEEL VAN JONGE LEZERS.

Het vaststellen van de relatieve woordmoeilijkheid kan wellicht ook

worden verricht door de beginnende lezers zelf. Het kan zijn dat ook

zij woorden qua leesmoeilijkheid rangordenen zoals dat in de methode

gebeurt en zoals de leerkrachten blijkbaar eveneens een schatting

maken van de moeilijkheidsgraad. Maar het lS geensz1ns uitgesloten dat

kinderen er hun eigen opvattingen op na houden op grand van eigen

ervaringen.
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Hoe kun je beginnende lezers laten beoordelen hoe moeilijk een woord

voor hen te lezen is? De procedure die gevolgd is bij de leerkrachten

lijkt te moeilijk voor kinderen; Het beoordelen van de

moeilijkheidsgraad van woorden op een S-puntschaal lijkt op voorhand

een nogal zware opgaaf voor jonge lezers. Een veel eenvoudiger

situatie is ongetwijfeld hen van slechts twee woorden te vragen welk

van beide het moeilijkst te lezen is. Deze beoordelingsmethode staat

bekend onder de naam "paarsgewijze vergelijking" (Coombs, 1964;

Bezembinder, 1970) en biedt een mogelijkheid om uitgaande van vele

afzonderlijke vergelijkingen van twee woorden te komen tot een totale

rangordening, waarin aIle vergeleken woorden zijn opgenomen. Hoewel op

zich een verge 1ij king van twee woorden op moeilijkheidsgraad

vermoedelijk door kinderen heel goed te maken is, moeten er voor het

rangordenen van een aantal woorden een flink aantal vergelijkingen

gemaakt worden. Stel, dat n woorden gerangschikt moeten worden.

Wanneer herhaalde aanbieding van hetzelfde paar uitgesloten wordt en

geen vergelijking van woorden met zichzelf nodig wordt geacht, dan

zijn 1.n de methode van de "paarsgewijze vergelijking" maar liefst

n*(n-1)/2 vergelijkingen nodig. Met n=lO levert dat al 45

vergelijkingen op. Dit gecombineerd met het feit dat kinderen soms

flink wat tijd nodig hebben om een woord te lezen, maakt dat zo'n

vergelijkingstaak een buitengewoon langdurige aangelegenheid zou

worden.

Gelukkig 1.S het mogelijk het aantal vergelijkingen aanzienlijk te

beperken als men van bepaalde regelmatigheden 1.n het beslissingproces

(dat tot de rangordening van de tweetallen leidt) mag uitgaan. Voor

een gedetaileerde beschrijving en motivering hiervan wordt naar de
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literatuur verwezen (bijvoorbeeld Bezembinder, 1910). Hier zullen we

ons op een enkel aspect van deze wijze van schaalconstructie richten

en weI op de (in)tranaitiviteit van de keuzen. Als kinderen woord A

moeilijker vinden dan woord B (A>B) , en B moeilijker dan C (B>C) ,

beoordelen ze dan woord A ook moeilijker dan C (A>C)? 20 ja, dan is de

keuze transitief, zo nee dan intransitief. Een intransitieve keuze kan

derhalve slechta optreden wanneer men drie woorden onderling

vergelijkt. Een intranaitief triplet (drietal woorden) duidt op een

intransieve keuze (bijvoorbeeld, A>B>C>A of A>B>C=A). Als aan de e1S

van transitiviteit voldaan ken worden, dan leidt dat tot een reductie

van het aantal vergelijkingen dat nodig is om een uiteindeLijke schaal

te construeren. Deze reductie is aanzienlijk. Coombs (1964) geeft aan

dat dan niet n*(n-I)/2 vergelijkingen nodig zijn, maar veel minder.

Onder ideale omatandigheden wordt dit zelfs n-I. Voor een praktisch

uitvoerbare toepassing van de methode van de "paarsgewijze

vergel ijking" bij kinderen is het dus van belang na te gaan of een

derge1ijke reductie van het aantal noodzakelijke vergelijkingen

mogelijk is. De vraagstelling van dit onderzoek centreert zich daarom

op het a1 dan niet transitief zijn van de keuzen.

Meth~~~. Aan dit experiment namen 32 kinderen (derde groep) van een

basisschool deel. Ze hadden op het moment van onderzoek een half jaar

leesonderwijs genoten (volgens "Veilig Leren Lezen"). Omdat worden

uit niveau vier ten tijde van het onderzoek nog niet behandeld waren,

werd het materiaal beperkt tot woorden van de eerste dr'ie niveau's.

Het onderzoek vond in de school plaats. De kinderen moesten zes

woorden, steeds in paren aangeboden, beoordelen volgens de methode van
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de "paarsgewijze vergelijking". Niet aIle 36 paren hoefden te worden

beoo.rdeeld.Paren van gelijke wooeden zijn niet aangeboden. bovendien

zijn geen. paren aangeboden die slechts verschilden in de plaatsing

(1 inks/rechts) van de items. Per kind zijn dus 15 'woordparen

aangeboden. De woorden zijn voor elk kind verschillend gekozen, dit om

eventuele woordspecifieke effecten zoveel mogelijk terug te dringen.

Elke verzameling vim zes woorden was samengesteld uit twee woorden van

de eerste drie niveau's. Omdat er slechta drie niveau's zijn, worden

dUB ookparen .uit hetzelfde niveau met elkaar vergeleken. Hierdoor is

het·mogelijk de eventuele inconsistenties in keuzes te relateren aan

de aan- of afwezigheid van niveauverschillen. In totaal werden dus 192

"erachi llende woordenaangeboden, 64 op elk van de drie niveau's. Deze

woorden waren. echter niet uitgezochtper woordcategorie, zodat een

nadere analyse per categorie (zoals in tabel 3) niet opportuun is. Per

6 woorden kunnen 20 tripletten worden gevormd, waarvan 12 een tweetal

woorden bevat. van hetzelfde niveau en 8 tripletten bestaan uit woorden

van deie verschillende niveau's.

Om een indruk van de taak te geven, tonen we hier twee tripletten van

woorden (die dus elk dt'ie vergelijkingen van woordparen inhouden). De

eerste zou gemakkelijk kunnen zijn, omdat de woorden maximaal in

niveau verschillen. Het tweede triplet zou op deze gronden moeilijker

te beoordelen zijn. twee woorden zijn. hierbij van hetze1fde niveau.

Triplet 1: HEB, LIGGEN, VUUR en triplet 2: BOOM, BOOT, GANS. Uit dit

voorbeeld moge blijken, dat de taak nogal in moeilijkheid zou kunnen

varieren.

De woordparen werden

microcomputer in een

op het beeldscherm van een Macintosch

"pseudo-random" volgorde aangeboden (d.w.z. de
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volgorde van aanbieding berustte volledig op toeval met de restrictie

dat dezelfde woorden niet te vaak direct na elkaar kwamen). De

leerling moest met de "muis" op het woord wij zen dat hij het

moeilijkst vond, echter niet voordat beide woorden hardop gelezen

waren.

Resultaten en discussie. Er werden niet of nauwelijks leesfouten

gemaakt « 1 %) en voorzover er woorden foutief werden uitgesproken,

bleek dit geen enkele voorspellende waarde te hebben ten aanzien van

het keuzegedrag. Het aantal malen dat de kinderen niet tot een keuze

konden komen was in totaal 19. Op een totaal van 480 (32 kinderen x 15

keuzes) is dit betrekkelijk weinig (slechts 4%). Daar dient bij te

worden vermeld, dat het aantal van 19 "weet niet" antwoorden geheel op

conto van acht leerlingen kon worden geschreven, waarvan twee het

leeuwendeel voor hun rekening namen (met respectievelijk 5 en 7

"gelijk beslissingen" of onthoudingen). Analyse van de woordparen bij

het ontbreken van een keuze leerde. dat deze twee leerlingen zich

vermoedelijk al te terughoudend hebben opgesteld (bijvoorbeeld geen

keuze bij BEL - ASBAK). De overige 6 leerlingen onthielden zich in het

algemeen van een duidelijke keuze bij woordparen, die inderdaad niet

veel verschillen (bijv. KEES - LEES of VIS - DE). Omdat geen keuze de

vorming van een transitief triplet bijvoorbaat belet, is het totaal

aantal geanalyseerde tripletten 580 (640 minus de 60 tripletten die

door het ontbreken van een keuze niet beoordeeld kon~en worden op

transitiviteit> .

Het gevonden percentage intransitiviteiten bedraagt 2.6 % (15 uit 580

mogelijke intransitieve drietallen van woorden). Dat is in elk geval
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bijzonder weinig. Precies driekwart van de leerlingen was in staat om

een volledig transitieve ordening van de aangebod€n woorden tot stand

te brengen. Uit de data blijkt dat van de overige 8 kinderen er 5 zijn

die slechts ~~n intransitief triplet produceerden en de resterende 3

leverden respectievelijk 2, 3 en 5 intransitieve drietallen.

Aangenomen mag dus worden dat met een enkele uitzondering de kinderen

in staat waren betrekkelijk consistent te oordelen.

Verder bleek uit de gegevens dat de intransitiviteit niet samenhangt

met het woordniveau. Van de intransitieve tripletten waren er S6 %

waar twee woorden van hetzelfde niveau afkomstig waren en 44 %

tripletten waar aIle drie woorden van verschillende niveau's zijn.

Deze verhouding wijkt niet noemenswaardig af van de verhouding 12 op 8

in het aangeboden materiaal. Het lijkt er dus op, dat de consistentie

van oordelen niet sterk beinvloed wordt door verschillen in de

niveau's volgens de leesmethode. Er bleek eveneens geen effect te

bestaan van de locatie van het woord op het scherm. Wanneer het woord

links op het scherm verscheen werd het in 56 % van de gevallen als

moeilijker beoordeeld (rechts dus in 44 % van de gevallen).

Het lijkt er dus op dat met behulp van de methode van de "paarsgewijze

vergelijking ll een inschaling van de moeilijkheid van de woorden

mogelijk is. Want de conclusie lijkt gewettigd dat het keuze-gedrag

van de meeste kinderen behoorlijk consequent is.

CONCLUSIE EN DISCUSSIE.

Er is door twee verschillende groepen personen een beoordeling van de

moeilijkheidsgraad van woorden gegeven. Zowel leerkrachten als

leerlingen blijken een tamelijk consistent oordeel te kunnen yellen
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over de relatieve leesmoeilijkheid van woorden. Vooral de resultaten

van de jonge kinderen zijn bemoedigend. Want nu kan bijvoarbeeld met

behulp van deze paarsgewijze vorm van beoordelen een groot aantal

woorden geschaald worden. Het voordeel van beoordeling door de

leerlingen zelf is dat op deze wijze redelijk rekening gehouden kan

worden met eventuele individuele verschillen in woordmoeilijkheid, die

mogelijk het gevolg zijn van specifieke leesproblemen of een unieke

leeservaring. Wellicht kan daardoor beter controle worden uitgeoefend,

zowel in toekomstig experimenteel onderzoek als in trainingstudies, op

het leesniveau van de leerlingen.

Uiteraard dient het hier vermelde onderzoek slechts als een eerste

aanzet om te komen tot een waardevolle individuele schaling van

woorden. Een validering van de verschillen 1n geschatte

woordmoeilijkheid door middel van o.a. verschillen in leestijden of

kans op fouten lS vereist. In de huidige studie lazen de leerlingen de

beide woorden hardop alvorens ze een beoordeling van de leesbaarheid

gaven. Het is vanzelfsprekend interessant om na te gaan of een

dergelijk oordeel correspondeert met een beoordeling flOp het oog",

d.w.z. zonder de opdracht de woorden eerst te zeggen. Aangezien

waarschijnlijk nauwelijks te voorkomen is dat de (jonge) leerlingen de

woorden trachten te verklanken, zou kunnen worden overwogen de woorden

slechts voor betrekkelijk korte tijd (in een flits) te tonen. Ook

andere interessante vervolgstudies liggen in het verschiet. De vraag

kan bijvoorbeeld gesteld worden, waarom de woorden 10 beoordeelde

moeilijkheid verschillen. Is het puur een orthografische

aangelegenheid, of spelen semantische of articulatorische aspecten ook

een rol? De factor van leesfrequentie, hoevaak is een woord eerder

- 14 -



gelezen, dient uiteraard oak te worden opgenomen in vervolgonderzoek.

Voor dit alles is het misschien niet eens nodig (of zelfs ongewenst)

om allerlei objectieve tellingen te plegen. De oordelen van de jonge

lezers zelf blijken serieus te kunnen worden genomen.
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TABEL 1. Gemiddelde beoordelingen door leerkrachten van de woorden
per niveau (aantallen observaties staan tussen haakjes).

NIVEAU
1 2 3 4

LUST
1 1.17 3.34

(22) (50)

2 1.10 2.16 3.21 4.20
(20) (46) (37) (In



TABEL 2: Verdere indeling van de niveau's naar categorieen.

woorden met een open klinker.
woorden eindigend op ig of ijk.
samengestelde woorden.
woorden eindigend op eren, elen en

3

3

2

4
5

4.1
2

Niveau/
Categorie OMSCHRIJVING

1.1 globaalwoorden.
2 wisselwoorden en k1ankzuivere mkm woorden.

2.1 mkm woorden eindigend op b of d.
2 tweelettergrepige, samengestelde woorden (concreet),
3 mkmm, rmnkm woorden.
4 verk1einwoorden.
5 tweelettergrepige, samengestelde woorden (abstract).
6 eenlettergrepige woorden met open klinker.
7 eenlettergrepige woorden eindigend op ng of nk.
8 eenlettergrepige woorden eindigend op ooi, aai of oei.
9 mrnkmm, mmmkm, mkmmm woorden.

10 tweelettergrepige, samengestelde woorden (complex)
3.1 tweelettergrepige woorden met een stomme e in de

tweede lettergreep.
tweelettergrepig woord met een beklemtoonde korte
klinker, gevolgd door twee gelijke medek1inkers.
tweelettergrepige woorden beginnende met ge-, be-, ver
(stormne e).
tweelettergrepige
tweelettergrepige
drielettergrepige
drielettergrepige
enen.
drielettergrepige woorden beginnende met ge-, be-, ver
(stormne e) en ont-.



TABEL 3. Rangordeningen van de categorieen woorden door leerkrachten.

Na een half jaar
(Lijst 1)

1.1 0.46)
1.20.74)
2.5 (2.61)
2.3 0.06)
2.2 (3.20)
2.4 (3.31)
2.6 (3.51)
2.1 (3.90)
2.8 (4.02)
2.10(3.62)
2.9 (4.32)
2.7 (4.37)

Na een jaar.
(Lijst 2)

1.1 (1.05)
1.2 0.15)
2.6 0.82)
2.3 0.86)
2.2 (1. 99)
2.5 (2.14)
2.1 (2.28)
2.7 (2.50)
2.8 (2.50)
2.4 (2.61)
2.9 0.84)
2.10(2.85)
3.2 (2.95)
3.3 (3.22)
3.1 (3.46)
3.4 (3.48)
3.5 (3.71)
4.3 (4.11)
4.1 (4.25)
4.2 (4.26)


