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Wanneer een beginnende lezer een woord tegenkomt dat hi j 

rnoe i I i jk kan ontsleute len 1 za ! h i j daarb ij hulp moeten 

krijgen. Deze hulp kan warden gegeuen door een computer 

met moge l ijkheden tot het genereren van spraak . Het woord 

dat uoor het kind prob lemen gaf kan dan onmidde l I ijk ten 

gehore warden gebracht. 

In dit onderzoek wordt voor twee uerschi I lende uormen van 

klankhulp) name I i jk het klonk na klank ten gehore brengen 

van het woord ('u66rspel len') en het uerklanken uan het 

woord in z ijn geheel ('uoorzeggen'), nagegaan welk uan de 

twee uormen het rneest effectief is. 

Oe effectiuit e it van de klankhulp werd gemeten aan de hand 

van leestijden en leesfouten. 

Uit de resultaten bleek dot n iet-gesegmenteerde k lankhulp 

het rneest effect ief was . De groep die niet-gesegmenteerde 

klankhulp kreeg aangeboden scoorde op pre- en posttest een 

1.Jersch i I in I ee~;t i j d dat s ignificant geacht kan u.1orden . 
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In I e id in!~ 

Het lnstituut uoor Percept ie Onderzoek (I PO ) is een 

samenwerking tus s en de H.U. Ph i I ips Gloe i lampenfobrieken 

en de Technische Uniuers i te it te Eindhouen (TUE). Hier 

wordt onderzoek gedaan naar de wij ze waarop de mens 

informal ie opneemt en uerwerkt in samenwerking met 

apparatuur en programmatuur. 

Binnen het IPO kunnen per jaar een aanta l studenten a ls 

stag ia irs/ es of afstudeerders een b ij drage leueren aan d it 

onderzoek . 

Ook uoor ons was het moge l ijk b innen het IPO mee te werken 

aan een derge l ijk onderzoek . 

Het IPO, de Hieuwe Leraren Op le id ing te Eindhouen en het 

Paedolog isch Inst ituut aan de Urije Uniuersit e i t te 

Amsterdam bes loten 1 mede ondersteund door de uakgroep 

Onderwijspsycholog ie van de Katho l ieke Universite i t 

Brabant en gesubsidieerd door het Oepartement van 

Onderwijs en Wetenschappen in 1981 een project te starten . 

Dit project werd gep laatst in het koder van het 

informat ica stimuler ingsplan met a ls algemene doe lste l I ing 

het ont wi kke len van en het doen van onderzoek naar de 

mo9e l ijke funct i e van een e !ectronisch leesh ul pm iddel in 

het aanuankel ijk leesonderw i js. Een dergel ijk hulpmi~~P I 

zou een b i jdrage kunnen leveren tot de verbred ing van de 

zorg uan het bas isonderwij s. 

Het lee::;hulpmidde l zou d i enst ig k1.mn en z ijn b ij 

spec ifi eke en inc idente le leesmoei I i jkheden . 

Op de tweede p laats zou het leeshulpm idde l ingezet kunnen 
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worden a ls extra ondersteun ing b i j zwakke lezers d ie 

uoortdurend hu lp behoeuen. 

En op de derde plaats zou het leeshulpmiddel door z ij n 

toepassing overplaats ing van leer I ingen met bepaalde 

uormen uan leesrnoe i I ijkheden naar het spec iaa l onderw ij s 

kunnen voorkornen. 

Binnen het IPO zijn in het kader van de ontw ikke l ing uan 

een electronisch leeshu lprnidde l ( het zogenaamde LEESBORD ) 

een a ant a I I eesoe fen i ngen voor beg i nnende I ezers 

ontw ikkeld . 

Deze oefen ingen kunnen grofweg warden ondersche iden in 

dr ie soorten(Reitsma & SpaaiJ 1986): 

a . Beg inoefeningen voor structurer ing van woorden en 

letter-klank kennis . 

b. Diverse oefen ingen met losse woorden waarb i j zorguu ld ig 

de rnoe i I ijkhe idsgraad van de woorden wordt afgestemd op 

het niueau uan de leer I ing. 

c . Oefen ingen op zin- of tekstn iveau , eueneens afgestemd 

op de leesmogel i jkheden uan de beginnende lezer . 

Wanneer beg innende lezers woorden lezen! al dan n iet in 

zinsuerband J en hiermee moeite hebben J kan op 

•.Jersch i I I en de ur i j zen k I ankh u Ip uJOrden aangeboden . In d i t 

onderzoek za l de effect iuite it uan t wee uormen van 

klankhu lp worden onderzocht, name I ijk het "v66rspe l len " 

en het "uoorzeggen '', Het onderzoek wordt u itgeuoerd met 

behulp van een computer toegerust met moge l i jkheden tot 

het genereren van spraa k. Onder 'voorzeggen ' wordt h ier 

uerstaan het in en igszins vertraagd spreektempo 

uerk lanken uan het uisuee l aangeboden woord . Onder 

' u66rspel len ' wordt h ier uerstaan het k lank na kl ank laten 
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horen van het visueel aangeboden woord. Binnen het 

onderzoek worden drie aspecten van de effectiviteit van de 

k I ankhu I p gernet en.. t e lliet en : het ver-sch iii n t i j d .. 

nodig om een woord correct te verklanken, op pre- en 

post test} het IJersch iii n aant a I I en f out en op pre-en 

posttest, en tenslotte de gevoel igheid uan bepaalde 

soorlen fouten voor de twee vorrnen van kl~nkhulp. 
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HOOFDSTUK I K I cmkhu IlLl!.lj het I eren I ezen. 

Hoe~el methoden die gebruikt worden bij het leren lezen 

kunnen verschi I len in aanpak bestaat er nagenoeg 

overeenstemming over het feit dot de Nederlandse taal 

overwegend alfabetisch van aard is (Reitsma, 1985b). 

Echter J in het Nederlands zijn er niet precies evenveel 

grafemen als fonemen. 

Aan het begin van het leren lezen en schriJven staat de 

uerwerving van het fonologisch principe centraal (Uan 

Bon, 1965). Oit houdt in dot de basis van het leesproces 

wordt gevormd door beheersing van deze grafeem-foneem 

koppel ing. Oeze grafeem-foneemkoppel Ing verwerft het kind 

nlet door rijping maar door expl iciet onderwijs 

(Bus,19B5). De leerkracht loot zien hoe een geschreven 

woord correspondeert met de verklanking ervan. 

AI Ie mondel inge informatie die gegeven wordt aan lezers 

betreffende het proces van decoderen van geschreven tool 

naar gesproken tool kan beschouwd worden als klankhulp. 

Tot voor, ruwweg geschat, vijftien jaar had die klankhulp 

nogal wat beperkingen. Ais klankhulp werd aangebodenJ 

bijvoorbeeld bij het voorlezen van een zin aan de 

beginnenede lezer ueruaagde het auditieve woordbeeld snel 

en voor meer informatie was de hulp van een derde 

onont beer' I i j k . 

Ten tweede waren leerl ing en leerkracht haast verpl icht 

zich in dezelfde ruimte op te houden. Deze nadelen werden 

ten dele opgeheven met de ontwikkel Ing van de 

cassetterecorder tot een makkel iJk transporteerbaar, 

eenvoudig te bedienen en relatiet goedkoop apparaat. 
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In 1971 en 1972 zond de British Broadcasting Corporation 

(B.B.C.) over de radio programma's uit J waarin uerhalen 

werden voorgelezen, met het doel leerl ingen van het lager 

en voortgezet onderwijs deze te laten beluisteren terwij' 

ze de tekst in een boek volgden. Leerkrachten werden 

aangemoedigd de uitzendingen op te nemen en voor hun 

onderwijs \e gebruiken ( Nevi I Ie en Pugh, 1971). 

Chomsky (1976) maakt melding van systematische hulp met 

gebruik van de cassetterecorder aan kinderen met een 

leesachterstand van anderhalf tot twee jaar en een 

didactische leeftijd van minder dan zes maanden. Deze 

kinderen wareG ap de hoogte van het alfabetisch karakter 

van de Engelse taal en konden, al was het moel I ijk en 

ging het langzaam, grafemen omzetten in fonemen. 

Chomsky's werkwijze was als voigt: de kinderen, vijf in 

getal, kregen de beschikking over een eigen 

cassetterecorder en mochten een keus maken uit een 

vierentwintigtal boeken waarbij cassettebandjes 

beschikbaar waren. De kinderen luisterden individueel naar 

het bandje terwij I ze de gedrukte tekst tegel ijkertijd 

volgden. De bedoel Ing was dat ze een bepaald stuk zolang 

beluisterden tot ze het zonder hulp hardop konden lezen 

uit het boek. Daarna werd de tekst geanalyseerd door 

middel van taa/spel letjes die tot doel hadden de kinderen 

van een uit het hoofd geleerde herkenning te brengen tot 

een interpretatie van de alfabetische en fonologische 

eigenschappen van de geschreven tool . Uitvoerig goat 

Chomsky in op de vooruitgang in leesvaardigheid en de 

uerhoging van de leesmotiuatie van de leerl ingen, maar 

ook beschrijft zij hoeveel gelukkiger ouders en kinderen 
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z i ch !.Joe I en nu ze, na jar-en IJan negat i elJe erlJar- j ngen 

eindel Ijk ook kunnen lezen. 

Carbo (1979) onder-schrijft dit en stuit aan bij Roswel I en 

Hatcher- (1961) die effectieve hulp aan kinderen met 

leesproblemen 'psycho-therapeutic' noemen. 

Ook Gamby (1983) .ijst erop dat het bieden van klankhulp 

tijdens het fezen van een tekst een sterk motiverend 

e f feet hee ft. Gamby ondersehe i dt I t a I king books I J I taped 

books' en 'books and tapes'. Een 'talking book' is een 

boek waarvan de tekst opgenomen is op een band in een 

norma a I leestempo. Het doel is het opdoen van kennis of 

het lezen van een I iterair werk. Hierbij is het voorhanden 

zijn van de tekst niet strikt noodzakel iJk. Een 'taped 

book' is opgenomen in een verlaagd leestempo met het doel 

de leerl Ing te oefenen en ervaring op te laten doen. De 

leerl ing "djst bij termij I hij lulstert naar de band. In 

het geval van 'books and tapes' verschi I len beide van 

inhoud} zo kan er bijvoorbeeld in een boek iets over een 

componist gelezen worden terwij I op de band een stuk 

muziek is opgenomen dat de tekst illustreert. 

Gamby merkt op dat} in tegenstel I ing tot wat sommige 

tegenstanders beweren} kinderen niet verslaafd raken aan 

het voorlezen en wei degel ijk overstappen op het lezen van 

,echte' boeken. Als ze het lezen van gewone boeken even 

leuk uinden als het lezen van 'talking books' stappen ze 

over op gewone boeken. 

In ons land heeft Uan der Leij (1983) op systematische en 

methodische wijze gebruik gemaakt van en onderzoek gedaan 

naar het canbieden van klankhulp bij het lezen van 

teksten. Uit. een clnder-zoek. van 1981 is gebleken dat 
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gesproken informatie) klankhulp. leidt tot grotere 

leesmotivatie en een verhoogde leessnelheid. In dit 

onderzoek werden de auditieve en de visuele informatie 

gel ijktijdig aangeboden. De Kijk- en Luistermethode is 

eueneens op dit pr-incipe geent. Een nadeel hieruan is dat 

geen zekerheid kan worden uerkregen ouer het feit of de 

lezer de tekst daadwerkel ijk meeleest of dat hij aileen 

luistert op het moment dat de gesproken ver-sie van de 

tekst wordt aangeboden door de cassetterecorder. De 

Kijk-en Luistermethode (1962) is de praktische neerslag 

van zijn onder-zoekingen. Deze methode die bedoeld is voor 

kinderen bij wie het gewone leesonderwijs nlet uoldoende 

succes heeft geboekt is een zogenaamde top-down methode. 

Hieronder wordt verstaan een methode gericht op het 

eindproduct van het technisch lezen, namel ijk het vloeiend 

lezen (Uan der Leij} 1963). 

Andere methoden voor kinderen met leesproblemen richten 

zich juist op het herhaald en in kleine stapjes aanbieden 

van leerstof om deelvaardigheden van het leesproces 

onder de knie te krijgen . Uergel ijk hiervoor ook In den 

Kleef (1979), Reijnders (1960), Mi Idenberg (1961) en 

Struiksma en Mi Idenberg (1961). Oergel ijke methoden worden 

bottom-up methoden genoemd (Uan der Leij,1983). 

Uan bottom-up methoden kan men zeggen dot ze remedierend 

bedoeld zijnJ top-domn methoden zijn compenserend. 

Compenserend werken houdt in dat de zwakke kanten van de 

leerl ing niet direct geoefend worden. maar indirect. via 

zijn sterle lanten. Een remedierende methode werkt direct 

in op de zwalle lanten van de leerllng (Salomon. 1972). 

Hierbij zij nn~~m~~kt dat oak zander het remedierend of 
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compenserend karakter van de methode voorop te stel len er 

van meet af aan in het onderwijs gebruik is gemaakt van 

top-down en bottOID-UP methoden. 

De Kijk- en Luistermethode is nlet geheel compenserend in 

de zin zoals Salomon(1972) dot bedoelde, het lezen wordt 

namel ijk nog steeds via lezen geoefend en nlet via een 

voardigheid waar de leerl ing wei sterk in is zools 

bijvoorbeeld spreken of uitbeelden ( Uan der Leij, 1963). 

In onze tijd begint de computer als instructiemedium in 

het onderwijs langzaam maar zeker ingeburgerd te raken. 

Als nieuw electronisch leeshulpmiddel voldoet de computer 

nog niet aan de eisen die eraan gesteld moeten worden wi I 

hij op zijn minst een goede rechterhand van de 

I eer-kr·ocht z i j n. 

Reitsma en Spooi (1986) hebben een duidel ijk eisenpokket 

somengesteld ten aanzien van dit nieuwe onderwijs

hulpmiddel: 

de leerl ing dient geheel zelfstandig met het apparaat 

te kunnen werken, hetgeen consequenties met zich 

meebrengt ten aanzien van de duidel ijkheid van de 

instructie en de eenduidige reacties vanuit het 

appar-aot .: 

de instructies en comment oren die voor een goed ver-Ioop 

van de oefeningen nodig zijn, dienen in gesproken vor-m 

beschikbaor- te komen; 

de leerl ing dient actief bezig te zijn met het 

leepmotepiaol, 

Binnen hat Instituut voor Perceptie Onderzoek te Eindhoven 

'!ll)r'dt gewer-k t oem de ont. !J! i kke ling l.)on een det~ge I i j k 

leeshulpmiddel. Bovendien wordt grondig nagegoon of een 

- 12-



der-ge I i j k OPPOr-C10t 001. wer-ke I i j I. de ver-~lIocht e r'esu I tot en 

a f I el,!er-t , 

Uanaf nu kunnen gespr-oken ver-sies van letter-s, woor-den en 

zinnen automatisch wor-den gegener-eer-d. Bij elk woord kan 

op elk moment klankhulp gevroagd , en zonder- uitstel 

wor-den ver-kr-egen. Tot nu toe kon dit niet zonder 

per-soon! ijke hulp van buitenaf wor-den gereal iseer-d, een 

nadeel dat inherent is aan de traditionele leesmethoden. 

Het electronisch leeshulpmiddel biedt groter-e voordelen 

dan de idee~n die Chomsky (1976) en Uan der- Leij (1982) 

uitwer-kten over- het aanbieden van klankhulp. 

In ons land en daar-buiten wor-dt veel onder-zoek gedaan naar

allerlei mogel ijke toepassingen van automatische 

spr-aakherkenning en -synthese, de zogenaamde 

spr-aaktechnologie. Men is er-in geslaagd om spraaksignalen 

te digital iseren en op te slaan in een computergeheugen. 

Ranvankel ijk§ was voor- het opslaan van deze gegevens 

zoveel geheugencapaciteit nodig dat dit het vermogen van 

een computer- te boven ging. Op dit moment is de 

ontwikkel ing zover- dat de geheugencapaciteit van een 

homecomputer uo\doende is voor- het opslaan van circa dr-Ie 

minuten spraak. Exacte locatie en onmiddel I ijke pr-oductie 

van die spr-aak is nu mogel ijk zonder- waarneembaar uitstel 

(Reitsma, 1985b). Tot nu toe zijn de technische aspecten 

van een e!ectr-onisch leeshulpmiddel bespr-oken. Oit is 

slechts een kant van de zaok. Ran de andere kant mogen we 

door het gemak waar-mee geoefende lezers te wer-k gaan niet 

onderschotten welke ingewikkelde ps~chische pr-ocessen 

verantwoordel Ijk zijn voor- de leeshandel ing. 
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Als luisteraar zijn we in staat het gesproken woord te 

herkennen en te begrijpen. Geluid verplaatst zich via de 

lucht door tri I I ingen die worden opgevangen door het oar 

en worden omgezet in prikkels die via de zenuwen worden 

uerzonden no or de hersenen. Elke klank geeft verschi Ilende 

zenuwprikkels die gezien kunnen worden als een acoustische 

code (EI I is) 1981). Deze acoustische prikkels worden 

vervoerd noar een auditief woordherkenningssysteem. Ais 

het woord bekend is zal het de betekenis hiervan 

activeren. Geoefende lezers herkennen bekende woorden als 

uertrouwde letterreeksen. AI lerend groeit er dus een 

uisueel woordherkenningssysteem J dot telkens geactiueerd 

wardt. 20 wordt een uisueel woordherkenningssysteem 

opgebouwd dat een onbeperkt aantal eenheden kan bevatten. 

Ervaren lezers hebben dan ook uiteindel ijk geen 

klankondersteuning meer nodig. Er is een representatie op 

waordniueau J bestaande uit een herkenningseenheid voor elk 

woord. EI I is noemt deze wijze van lezen · lezen longs de 

visuele route'. Analoog aan het visueel herkenningssysteem 

onderk~nt EI I is een auditief woordherkenningssysteem. Het 

horen uan een woord activeert het auditieve 

woordherkenningssysteem. 5iJ iedere antmoeting met 

eenzelfde w0vl~d wordt de drernpel voor de herkenningsunit 

uerlaagd. 

Afhonkel ijk van de methode kan een eerate stap om jonge 

kinderen te leren lezen zijn het leren herkennen van een 

gering aantal woorden. Stuit het kind op een onbekend 

woord dan betekent dit dat het het woord niet kan lezen. 

Rls het woord in een zin geplaatst wordt zal het kind 

- 14-



raden naar een woord dat in de context past. AI spoedig 

z i et het kind dat I..Jee I let t ers 0 f let t epcomb i nat i es in 

uerschi I lende woorden hetzelfde worden uitgesproken en dat 

je tot de betekenis van een nieuw woord komt door het uit 

te spreken. Bij dit leren decoderen 'ontdekt I de leerl ing 

als het ware op welke wijzen woorden onderl ing 

uerschi I len. De tijd die kinderen nodig hebben om te leren 

decoderen uarieert nogal (Bus, 1981). Het bl ijkt een 

moeizaam en tijdrovend karwei en uergt geduchte oefening 

voordat het vlot en met succes kan worden volbracht 

(Reitsma, 1981).De nog nlet geoefende lezer maakt dus 

gebruik van een indipecte route, via verklanking, die 

relatief veel tijd vergt. Wernicke (1871) was de eerste 

die sprak over een zogenaamde fonologische route. Uan Bon 

(1985) heeft deze term nieuwe inhoud gegeven. De 

beginnende lezer codeert het geschreven woord eerst in een 

fonetische representatie om daarna, uio ouditieue synthese 

en auditieue woordherkenning J tot de woordbetekenis te 

komen. In een gevorderd stadium beschikt de leerl ing ook 

over de uisuele route. Het uisuele. woordbeeld geeft 

direct toe9ang tot de betekenis von het woord (directe 

route). De beginnende lezer bewandelt in hoofdzaok de 

fonologische weg maar oak de geoefende lezer gebruikt deze 

route nag wei, ~Qnneer hij bijvoorbeeld een onbekend woord 

moet lezen. Uan der Leij (1983) onderkent nog een derde 

manier om tot ontsleutellng van de woordbetekenis te 

kamen, namel ijk de zogenaamde anticipeerstrategie.Uon der 

Leij acht het kenmerkend veer een geede lezer dot hij de 

genoemde strategie@n flexibel kan toepassen. Uan Bon 

(1985) gaf zijn strategie~n in de uolgende figuur weer: 
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geschreven woord 

visuele 
woordherkenning 

1 
grafeem·foneem
correspondenties 

1 
auditieve 
synthese 

auditieve 
woordherkenning 

woordbetekenis 

£..Lguur- 1. Strategieen tot het komen van woordbetekenis 

(Oarl Bon} 1 985) 
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HO(IFDSTUK ! I m·m E Fi 2 0 E r S (I P 2 E T 

De beginnende lezer die problemen ondervindt bij het lezen 

van een woord kan op verschi I lende manieren klankhulp 

geboden worden. Het woord kan in zijn geheel worden 

verklankt (' voorgezegd ' )} het woord kan in lettergrepen 

worden verklankt} en een derde wijze van ondersteuning kan 

bestaan uit het aanbieden van de afzonderl ijke fonemen 

(' v66rspel len'). Over het effect van klankhulp is nog niet 

veel bekend. Wei wordt gesuggereerd dat het aanbieden van 

gesegmenteerde klankhulp weinig bijdraagt tot de 

leesvaardigheid (Reitsma) 1984). Uit een onderzoek van 

Bouwhu i s en Tru i n (1984) J b i j I eeszwakke k i nderen J komt 

naar voren dat de resultaten behaald met de spraak van de 

lettergrepen van de waorden niet sterk afweek von de 

sproak von de gehele woorden. 

In ons onderzoek hebben wij de effectiviteit van twee 

vormen van klankhulp onderzocht J namel ijk het aanbieden 

van de gehele woordklank ('voorzeggen') en het 

successievel ijk aanbieden van de afzonderl ijke 

letterklanken (' v66rspel len'). 

Om na te kunnen gaan of bepaalde fouten een grotere 

gevoel igheid vertoonden voor een bepaalde vorm van 

klankhulp is nagegaan of bepaalde fouten na training 

minder voak voorkwamen. Er is een indel ing in soorten 

fouten gemaaktJ waaruoor gebruik gemaakt is van de 

foutencategorieen zoals Dumont(19S1) die aangeeft. 

U i t gacmde 1·.Jan het pr- inc i pe dat I ezen is: I ezen lllat er

staat) zijn er- uolgens Dumont drie soor-ten fouten 

magel ijk: wegiat ingen, toeuoegingen en uer-uangingen. Oeze 
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drie soorten fouten kunnen voorkomen op het niveau van de 

klanken of lettertekens! de woordvormen of woorddelen, de 

zjnsbouw en de woordenschat of de betekenisgeving. Omdat 

het in dit onderzoek nlet 9in9 om context-gebonden lezen 

zijn aileen de fonologische en de morfologische fouten 

nagegaan. Om deze redenen waren zes foutencategorie~n von 

belong: fonologlsche weglatingen, toevoegingen en 

vervangingen en morfoJogische weglatingen, toeuoegingen en 

vervangingen. Oaarnaast geeft Dumont nog twee andere 

foutencategorie~n aan die iets zeggen over de kwal iteit 

van het lezen: spontane zelfcorrecties en de vloeiendheid 

von het lezen. Uoor deze laatste categorie~n gebruikten 

wij de termen 'zelfcorrectie' en 'spel lend lezen'. In 

Hoofdstuk U zal op deze foutencotegorieen omdat bleek dot 

zij niet uitsluitend waren. 

2.1. Doel van het onderzoek 

Binnen het Instituut voor Perceptie Onderzoek is onderzoek 

gedaan no or het effect van klonkhulp op de 

leesuaordigheid. Megens (1983) en Truin (1983) hebben in 

dit verband onderzoekingen gedoon wooruit bleek dot 

leeszwokke kinderen moel I ijke lange woorden in een 

"spraak-naar-keuze-conditie', waorbij spraak op gewenste 

momenten kon worden gegenereerd, sneller en/of met minder 

fouten lazen dan een vergel ijkbore groep kinderen die geen 

klankhulp ontving. In genoemde onderzoeken bleek de 

leesmotivatie van de leerl ingen te zijn verhoogd ols 

ge lJ 01g van de spraakhulp. Oeze'spraok-naar-keuze-conditie' 

vormt een groot verschi I met de eerder besproken vorm~n 
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van auditieve ondersteuning! zoals de Kijk- en 

Luistermethode! waarbij klankhulp autonoom veri jep . 

. -,? H th L • <-. _!dQo _ ese 

Oit onderzoek heeft tot doel na te gaan of het 

achtereenvolgens verklanken van lettertekens een 

effectievere vorm van klankhulp is dan het aanbieden van 

de hele woordklank. 

De effectiviteit dient tot uiting te komen in een 

ver I ag i ng ~Ian de I eest i j d die nod i 9 is om een IIInnr>rl 

correct te verklanken en in een vermindering van het 

aantal leesfouten op de posttest. 

Omdat U.I i j in de derde groep IJan de bas i sschoo I met 

relotief ongeoefende lezers te doen hebben en omdat het in 

het onderzoek goat om nieuwe en voor de kinderen moei I ijke 

woorden J uerwachten wij dot de leerl ingen de woorden 

niet via de directe woordherkenningsroute zul len lezen 

maar terug zul len grijpen naar de fonologische strotegie. 

2.3. Design 

Uoor dit onderzoek werd gekozen voor een 'pretest-

posttest- controlgroupdesign' (" C f·· ' .. 00· ... , Campbe I I J 1979"). In 

de eerste instant ie werden de proefpersonen ingedee/d in 

drie groepen van gel ijke grootte. Een controlegroep welke 

geeG klankhulp ontuing, een groep die gesegmenteerde 

klankhulp kreeg aangeboden! en een groep die 

niet-gesegmenteerde klankhulp kreeg aangeboden. 

De somen~;te II i r,,~ I.)on deze dt~ i e groepen UJos zodan i 9 dot. 
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zich in elke groep euenueel goede als slechte !ezers 

belJonden. 

De controlegroep kreeg zowel op de pre- en posttest, als 

op de troiningssessies geen klankhulp aangeboden. De groep 

die gesegmenteerde klankhulp ontving, kreeg deze aileen 

tijdens de drie achtereenvolgende trainingsdagen 

oangeboden. Ditzelfde was het geval met de groep die 

niet-gesegmenteerde klankhulp ontving. 

Teneinde tot een Indel ing in 'goede' en 'slechte' lezers 

te komen nam een van de onderzoekers veertien dogen voor 

het elgenl ijke onderzoek de Caesor-E6n-Minuut-Test af 

(Mommers,1980). Ran deze test werd de voorkeur gegeven 

bouen andere lees-niueau-tests zoals bijvoorbeeld de 

E6n-minuut-test van Brus en Uoeten (1972) omdat de 

laatstgenoemde test niet voldoende discrimineert in de 

derde groep van de basisschool. Op de school waar het 

onderzoek plaats vond is het de gewoonte dot de 

vorderingen van de leerl ingen van de derde groep drie maal 

in de loop van het schooljaar aan de hand van deze toets 

worden ge~ualueerd. De kinderen waren dus aan een 

dergel ijke testsituat Ie 01 enigszins gewend. 
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HOOFDSTUK I I I . Het ex!;!eriment. 

In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de 

samenstel ling van de onderzoeksgroep en het gebruikte 

materiaal (apparatuur) programmatuur en scoreformulieren). 

3.1. OnderzoeksQroeR ----

Bij de samenstel I ing van de onderzoeksgroep hebben een 

aantal overwegingen een rol gespeeld. We zochten naar een 

relatief grote groep kinderen die eenzelfde 

sociaal-economische achtergrond had, en die op dezelfde 

wijze in het aanvankelljk leesproces was Ingeleid. In 

Uaalwijk vonden wij een school waarin aan deze criteria 

l.!.Ierd vo I daan . 

De school heeft een drietal 'derde groepen' met een totaal 

van 84 leerl ingen en hanteert de methode Uei I ig Leren 

Lezen van F.B.Caesar (1980). De leerkrachten van deze 

groepen hebben onderl lng nauw contact over de te hanteren 

didactische methoden . Twee maanden voor het begin van het 

onderzoek zijn de ouders van de kinderen schriftel Ijk op 

de hoogte gebracht van het doel van het onderzoek en hen 

is gevraagd of ze er mee konden lnstemmen dat hun 

zoonidochter eraan zou deelnemen (zie bij loge 1). De 

school ontving geen negalieve reacties op het verzoek. Aan 

de leerkrachten werd een vragenl ijst voorgelegd waarin hun 

oordeel geuroogd werd over het technisch leesniveau van 

ieder kind (zie bijlage 2). 

De uitslagen van de Caesar-E~n-ninuut-Test en het 

leerkrachtenoordeel op de vragenl ijst werden gebruikt om 
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tot een definitieue indel ing van de onderzoeksgroepen te 

komen. De leerl ingen waarvan mocht worden aangenomen dat 

ze geen klankhulp behoefden, werden niet in het onderzoek 

opgenomen. 

De totale onderzoeksgroep bestond uit zestig proefpersonen 

die een gemiddelde score had van 39.15 en een range van 21 

tot 57. (zie bij lage 3).Oe gemiddelde score van de groep 

, d I goe e lezers bedroeg 18.3} die van de groep 'slechte' 

lezers 31.15. 

De effecten van de beide vormen van klankhulp, 

gesegmenteerde en niet-gesegmenteerde klankhulp, werden op 

vergel ijkbare groepen nagegaan. Deze groepen waren 
" 

samengesteld uit evenveel 'goede' als 'slechte' lezer~. 

Het volgende schema maakt deze groepsindei ing duidel ijk: 

hulpconditie 

niet-gesegrnenteerde gesegrnenteerde geen 

klankhulp klankhulp klankhulp 

leesniveau 

'goede' lezers N = 10 N = 10 N = 10 

'slechte' lezers N = 10 N = 10 N = 10 

[iguur 2. Uerde ling 'Jan de proe f personen O'Jer de groepen. 

De dertig leerl ingen met de laagste score op de Caesar 

Een-Minuuttest vormden de groep 'slechte lezers' } de 

dertig leer! ingen met de hoogste score vormden de groep 

'goede lezers'. De totale onderzoeksgroep bestond uit 

zestig proefpersonen die een gemiddelde score had van 

39.15 en een range van 21 tot 57. (zie bij lage 3).Oe 

gemiddelde score van de groep 'goede' lezers bedroeg 1S.3, 

die I·)t]n de groep I s I echte' I ezet"s 31.15. 



Hij het onderzoek is gebruik gemaakt van een Apple 

Macintosh computer met een HD 20 harddisk. 

De gebruikte proqramma's toonden een woord op het scherm 
"'-

dat door het kind hardop moest worden gelezen. Zodra het 

kind dit goed gedaan had, drukte de proefleider op de knop 

van de 'muis' (een invoermedium), waarop het volgende 

woord op het scherm verscheen. Het lettertype dat werd 

gebruikt kwam nauw overeen met het lettertype dat in de 

leesboekjes van de methode Uei I ig Leren Lezen wordt 

gehanteerd. 

De gebruikte spraak was met Puis Code Modulatie (PCM) 

gecodeerd met B bits definitie en werd zodra gewenst door 

het programma van de harddisk gehaald en door de analoog 

digitaal omzetter en de luidspreker van de Macintosh 

Computer gereproduceerd. 

5ij de pretest en de posttest werd door de proefleider 

ledere keer de naam van de leerl ing ingevoerd J de computer 

registreerde per woord de tijd die de leerl ing nodig had 

om het woord uit te spreken tot in zestigsten van seconden 

nauwkeurig. De proefleider kon met behulp van het 

toetsenbord de computer laten registreren of het woord 

goed af fout was gelezen. Als het kind nlet binnen de acht 

seconden dat het waard op het beeldscherm stand tot 

uerklanking kwam, noteerde de computer 'ongelezen' (0) 

achter het belretfende woord. De resultaten van de 

trainingssessies werden niet geregistreerd door de 

computer. Om de aard van de leesfouten nader te kunnen 
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analyseren, werden de hardop gelezen woorden opgenomen op 

een cassetterecorder met een losse microfoon. 

3.3. Woordmateriaal 

Bij de samenstel I ing van het woordmateriaal hebben drie 

belangrijke criteria een rol gespeeld: 

• De woorden moesten een zodanige moei I ijkheidsgraad 

hebben dat ook daadwerkel ijk hulp noodzakel ijk zou 

z i j n. 

Uij gingen daarom na of de woorden nlet voorkwamen in 

de boekjes van de methode Uei I Ig Leren Lezen.Op het 

moment dat het onderzoek pleats yond werd in aj Ie bij 

het onderzoek betrokken groepen leesboekje negen van de 

methode Uei I ig Leren Lezen (Caesar, 1980) klassikaal 

gelezen. 

Bijna al Ie woorden hadden drie lettergrepen, waarvan er 

~~n toonloos was. 

• De betekenis van de woorden moest voor de kinderen 

duldel ijk zijn. Daarom werd nagegaan of de woorden 

voorkwamen in de 'Hieuwe streeftijst woordenschat voor 

zes-jarigen (Kohnstamm, Schaerlaekens) De Uries, 

Akkerhuis, Frooninckax, 1981). De woorden waren 

zogenaemde uneniemen, woorden .earvan door vrijwel al Ie 

leerkrachten aengenamen wardt det de klankvormen en 

woordbetekenissen bekend zijn voar kinderen van die 

* 

lee ft i j d. 

Om het auditief geheugen van de leerl ingen niet te zeer 

te belasten) moest het aantal klanken van de woorden 

beperkt bl ijuen tot acht d negen ( Hilgard. Atkinson) 
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At k i nson, 19(9). 

Een definitieue woordenl ijst kon worden geconstrueerd 

ervaren leerkrachten van de derde groep als hun oordeel 

hodden uitgesproken dot de kinderen eind mei bij het 

lezen van deze woorden klankhulp nodig zouden hebben. 

in een pi lotsturly was nagegaon of dit ook werkel ijk het 

gel.Jo I Illas. 

Ran de definitieve I ijst van dertig woorden werden, 

uerspreid over de I ijst Ilijf zogenaamde motiuatiewoorden 

toe~evoe~dJ woorden waaruan verwacht werd dat iedere ... .... 

leerl ing ze zou kunnen lezen en die daardoor mogel Ijk de 

motivatie van de leerl ing op pei I zouden kunnen houden. De 

woordvolgorde was bij de pretest en bij de drie 

trainingssessies dezelfde. bij de posttest is deze 

uolgorde veranderd. Hiertoe werd ouergegaan om te 

uoorkomen dot de leerl ingen de woorden niet meer zouden 

lezen J maar zich zouden herinneren in welke uolgorde de 

woorden gedurende de trainingssessies werden 

gept"'esenteerd. 

In de eerder genoemde pi lotstudy werd teuens het 

computerprogramma get est op eventuele onuolmaaktheden. 

3.1. Scoreformul ieren 

Uoor het scoren van de fouten op de Caesar-E~n-Minuut-Test 

merd gebruik gemaakt van het standaard score-formul ier dot 

behoort bij de test. (zie bij loge 1.1), 

Uoor de pretest/posttest en de trainingssessies wet"'d om 

het aantal fouten en de nard van de fouten te kunnen 
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vastleggen een score-formul ier door ons ontwikkeld (zie 

bij lagen 1.2 en 1.3), 

:3.5. Procedure 

In de school waar het onderzoek gehouden werd. was een 

ruimte ter beschikking die voldoende geIsoleerd was ten 

aanzien van omgevingslawaai. Naast de proefpersoon) die 

aehter de monitor zat, zat de proefleider die het toetsen 

bord en de muis bediende. Tegel ijkertijd werd door de 

andere onderzoeker het score-formul ier ingevuld. Teneinde 

ervoor te zorgen dat er geen storingen van buitenaf 

tijdens het onderzoek zouden plaats vinden en dot de 

leerllngen in de goede volgorde en zonder oponthoud in de 

onderzoeksruimte aanwezig waren. werd een assistente 

aangetrokken die bovendien de leerl Ingen van en naar de 

groepslokaien begeleidde. 5ij de pretest werden aan al Ie 

proefpersonen de woorden aangeboden zonder klankhulp. Oe 

pretest begon met een korte standaardinstructie die tot 

doel had de leerl lng bekend te maken met de gang van 

zaken. 

Behalve deze steeds identieke instructie door de 

proefleider werd geen andere vorm van goed- of afkeuring 

gege.l.}en. 

Op de trainingsdagen zowel als op de pre- en posttest, 

kreeg de controlegroep dezelfde woorden ter lezing 
~ ~ 

aangeboden als de experi~entefe greepen. Oaarbij werd geen 

klankhulp geboden. Om de leerl lngen die wei klankhulp 

kregen aangeboden te laten wennen aan de experimentele 

situat ie, werd hen de mogel ijkheid geboden een aanta! 
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woorden! die uiteindel ijk nlet in het onderzoek werden 

opgenomen. te lezen en werd klankhulp! indien 

noodzakel ijk, geboden. 

5ij de posttest werden de leerl ingen die klankhulp had den 

ontvangen erop atlent gemaakt dat de computer de woorden 

nlet zou verklanken. 

E~n voor ~~n uerschenen de woorden op de monitor. 

Werd bij de trainingssessies het woord niet binnen acht 

seconden gelezen, of niet goed gelezen, dan kon. 

afhankel ijk van de oefenconditie het uotgende gebeuren: 

* Het volgende woord uerschijnt op het beeldscherm. Er 

* 

* 

wordt dus geen klankhulp geboden (controle conditie) 

Het woord wordt door de computer in hoog tempo klank na 

klank aangeboden (per halve seconde twee letterklanken) 

bijvoorbeeld ACHTERLICHT: aaagggtttuuurrri II Ii igggttt, 

waarna het woord nog anderhalve seconde op het scherm 

bl Ijft staan zodat het kind beeld en klank kan 

vergel ijken. Daarna verschijnt het uolgende woord 

(gesegmenteerde klankhulp). 

Het woord wordt door de computer uitgesproken en bl ijft 

nag even (anderhalve seconde) staan. Oaarna verschijnt 

het volgende woord (niet-gesegmenteerde klankhulp). 
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Hoofd:e;tuk IU Resu I t at en 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek 

naar de effectiviteit van de verschi I lende vormen van 

klankhulp beschreven. bij een aantal relatief moei lijke J 

'nieuwe' woorden. 

Drie. wat leesvaardigheid betreft vergel ijkbare groepen 

leerl ingen) werden toegewezen aan een van de eerder 

genoemde condities. Ran de hand van leestijden en 

leesfouten bij de zogenaamde doelwoorden werden de 

effecten van de verschi I lende condities gemeten. Op 

mot iuatiewoorden werden geen verdere analyses toegepast . 

.. . 1. Leest i j den. 

In tabel I en I I en in figuur 3 val len de leestijden per 

experimentele conditie af te lezen. 

label I. Leestijden van het aantal goed gelezen woorden 

per experimentele conditie. Gemiddelde tijden) 

uitgedrukt in seconden. 

CONDITIE VOOR- NA- VERSCHIL VOOR-

METING METING EN NAMETING 

controle conditie 4.65 4.06 0.59 

gesegmenteerde 4.56 3.60 0.96 

klankhulp 

niet-gesegmenteerde 4.82 3.49 1. 33 

klankhulp 
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BRON 

CO 

TM 

CO*TM 

label I I. Over-zieht uariantie analyse. 

Leestijden van het aantol goed gelezen woor-den. 

DF1/DF2 F P MEAN SQUARE 

2/57 0.53 0.59 0.81 

1/57 28.42 0.00 27.93 

2/57 1. 38 0.26 1.36 

8 1 
leestijd 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

a 

in seconden 

.. ' .' . 
.. -. . ".-

..•.. niet-gesegmenteerde klankhulp 

....... 
...:.:,' ........... ···gesegmenteerde klankhulp 

-t "":'-. .1; ........ ' ." •• 
..;;::

.~~:~~~~~~----~~~ ---- ____ ::--... geen klankhu?p 
.......................... ..b 

voor
meting 

....... ~::-:..... 
--~ 

~""~'-'-""';;-t-:::":: 

na
meting 

UglJur 3. Leestijden pet" expepill'lentele conditie. 
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A I I een de ll.loorden die ZOlIJe lin de pr'et est a lsi n de 

posttest goed werden gelezen zijn in de meting opgenomen. 

In aile condities zien we bij de nameting lagere 

leest ijden. Zoal;::; uit tabel I en figuur 3 of te lezen volt 

maakte de groep waarbij de feedback bestond uit het hele 

woord de meeste vorderingen en de groep die geen feedback 

kreeg de minste vorderingen. 

Tabel I I geeft een overzicht van de variant ie-analyse van 

de I eest i j den. I n de t abe I st oat CO voor corld i tie.. TN voor 

uoor- en nameting. Uit de term CO*TN bl ijkt het verschi I 

in prestatie per conditie tussen uoor- en nameting. 

Uanneer de p<O.05 dan geldt dat een effect significant is. 

Hier bl ijkt het effect van de trainlngsvormen nlet 

significant te zijn met p = 0.26 ( F (2.57 ) = 1.36 ). 

'4.2. Lee::; f out en. 

U itt abe I I I I en I U en u i t f i guur '4 b I i j k t het versch iii n 

leesfouten per experimentele conditie op voor- en 

nameting, 



Tabe! III. Gem i dde I d aanta I I eesfouten (max 30) per' 

experimentele conditie,uitgespl itst in 

'fout'=f} en 'ongelezen'=o woorden. 

VOORMETING NAMETING VERSCHIL VOOR-

0 f 0 f EN NAMETING 

controle conditie 17.30 10.40 6.90 11. 35 5.10 6.25 5.95 

gesegmenteerde 16.35 8.S5 7.50 7.65 3.80 3.85 8.70 

klankhulp 

niet-gesegmenteerde 14.95 8.65 6.30 5.75 2.25 3.50 9.20 

klankhulp 

label IU. Ouerzicht uariantie analyse. 

Gemiddeld aantal leesfouten per experimentele 

conditie. 

BRON DF1/DF2 F P MEAN SQUARE 

CO 2/57 2.71 0.08 159.53 

TM 1/57 226.49 0.00 1896.08 

CO*TM 2/57 3.66 0.03 30.63 

Uit tabel III l)(llt of te lezen dat aile drie de groepen 

een duidel ijk kleiner aantal fouten op de posttest maken. 

Bij de groepen die een hu/pconditie ontuingen is het 

effect groter dan bij de controlegroep, waorblj opgemerkt 

moet worden dot de groep die het hele woord als 

hulpconditie kreeg aangeboden de grootste uorderingen 

maakte. 
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17.5 1 
gemiddeld 

aantal 
15 

fouten 

t 
12.5 

10 

7.5 

5 

2.5 

o 

\ 
\ 

\ \ 
oJ.. \ 

\ \ 
'i.. \ 

\ \ 
~ \ 
\ \ geen klankhulp 

, \ 
,.. \ 
\ \ 

-.I.. \ 

\ \ 
l.. \ 

\ \gesegmenteerde 

~ 

\ 

klankhulp 

\niet-gesegmenteerde 
klankhulp 

voor
meting 

na
meting 

£lguur 1. Gemiddeld oontol leesfouten per 

experimentele conditie. 

Uit tl:lbel IU en I.dt figuur· 1 bl ijkt dot er een effect is 

uan de trainingsuorm op de uerschi Iscores. Bij een p<O.05 

geldt dat het effect significant is. Het uerschi I tussen 

de condities is hier significant met p = 0.03 ( F ( 2.57 ) 

= 3.66 ). 

In de tabel len U en UI en in figuur 5 wordt uitgedrukt of. 

en in welke mate J goede en slechte lezers uerschi I lend 
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reageren op al dan niet gesegmenteerde klankhulp. 

In de tobel len I I I en U wordt het gemiddeld aantal 

leesfouten per experimentele conditie op voor- en nameting 

uitgespl itst in 'niet gelezen' woorden en 'fout gelezen' 

woorden. Het aanto! leesfouten wordt dus niet aileen 

bepaald door werkel ijk fout gelezen woorden, moor ook door 

een groot aantol niet gelezen woorden. 

Tabel U. Gemiddeld aantol leesfouten per experimentele 

conditie en per leesvoardigheid. Bovendien 

uitgespl itst in 'fout'=f, en 'ongelezen'=o 

woorden. 

VOORMETING NAMETING 

0 f 0 f 

gesegmenteerde k1ankhulp 21.0 14 .0 7.0 10.7 6.3 4.4 

'slechte' 1ezers 

niet-gesegmenteerde klankhulp 16.3 9.4 6'.9 6.0 3.2 2.8 

's1echte' lezers 

qesegmenteerde k1ankhulp 11. 7 3.7 8.0 4.6 1.3 3.3 

'goede' 1ezers 

niet-sese;~cnteerdc klankhulp 13.6 7.9 5.7 5.5 1.3 4.2 

'goede' lezers 

VERSCHIL VOOF 

NAMETING 

10.3 

10.3 

7.1 

8.1 

Uit figuur 5 bl ijkt dot het verschi I van het effect van de 

01 dan niet gesegmenteerde klankhulp gering is. 

Bij de 'goede' lezers bleek dot de groep die gebruik 

maakte van de gesegmenteerde hulpconditie relatief minder 

vooruitgang boekte dan de groep die de niet-gesegmenteerde 

hulpconditie aangeboden kreeg. 

5ij de slechte lezers is er geen verschi I te constateren 

tUBsen de groep die de gesegmenteerde hulpconditie 

aangeboden kreeg en de grnep die gebruik maakte van de 

- 33-



nlet-gesegmenteerde hulpconditie. 

label UI. Overzicht variant ie analyse. 

Gem i dde I d aant a I lees f out en per exper i ment e Ie 

conditie en per leesvaardigheid. 

BRON DF1/DF2 F P MEAN SQUARE 

CO 2/54 3.14 0.05 159.53 

SE 1/54 5.87 0.02 297.68 

CO*SE 2/54 3.16 0.05 160.53 

TM 1/54 237.86 0.00 1896.08 

SE*TM 1/54 1. 28 0.26 10.21 

CO*TM 2/54 3.84 0.03 30.63 

CO*SE*TM 2/54 2.29 0.11 18.26 

Een significante interactie tussen de condities en de 

leesvaardigheid van de leerllngen (SE = 1 slechte lezers, 

SE = 2 goede lezers) zou tot uiting moeten kamen in een 

significante drieweg-interactie £O*SE*TM. Deze interactie 

is echter niet significant met p = 0.11 ( F ( 2.54 ) = 
2.29 ). 

1.3. Correct ie van de leesfouten. 

Omdat er bij de samenstel I ing van de woordenl ijst van was 

uitgegaan dot de woorden voor de kinderen wat klonk en 

betekenis betreft bekend waren, werd een klemtaonfout als 

'fout' gescoord. Brus en Uoeten(1972) geven in de 

handleiding van de E~n-minuut-test echter oan dat 

klemtoonfouten nlet als echte fouten beschouwd moeten 

worden. We hebben deze klemtoonfouten op twee wijzen 
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gescoord J namel ijk een maal werden ze 'goed' en eenmaal 

"'erden ze 

20 

gemiddeld 

aantal fouten 

17.5 

15 

12.5 

10 

7.5 

, f out f get"ekend. 
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\gesegmenteerde klankhulp 
'slechte' lezers 

\\\iet-gesegmenteerde klankhulp 
'slechte' lezers 

\niet-gesegmenteerde klankhulp 
5 'goede' lezers 

2.5 

o 

gesegmenteerde klankhulp 
'goede' lezers 

voor
meting 

na
meting 

.El.guur 5. Gemiddeld aantal leesfouten per conditie en per

I eesl.)oapd i ghe i d. 

Wij gingen na in hoeuerre de scores veranderden als de 

~Iemtoonfouten niet wer-den meegeteld. Hij correctie van 



deze leesfouten bl ijkt uiteraard dot het aantal leesfouten 

zOloei op de pretest ols op de posttest afneelTlt. In de 

t abe I U I I !llordt het gem j dde I d aant a I lees f out en dot in 

mindering moet worden gebracht voor iedere leerl ing 

afzonderl ijk vermeld, uitgespl itst naar conditie. 

label ll\ I. Gemlddeld aanta! klemtoonfouten per 

experimentele conditie. 

I 
(!) 
1-1 
0. 

+J .... +J 
+J If) 'M III 
If) CI) .c CI) 
CI) +J 0 +J 
+J +J If) +J 
CI) III J..l If) 

1-1 0 CI) 0 
0. 0. :> 0. 

Controle-groep 

'goede' lezers 2.6 2.5 0.1 

Controle-groep 

'slechte'lezers 1.2 2.5 -1. 3 

Gesegmenteerde klankhulp 

'goede' lezers 3.2 1.7 

Gesegmenteerde klankhulp 

'slechte' lezers 1.5 1.3 

Niet-gesegmenteerde klankhulp 

'goede' lezers 2.2 1.2 

Niet-gesegmenteerde klankhulp 

'slechte' lezers 1.9 1.2 

Omdat bij al Ie groepen het verschil tussen pretest en 

posttest zeer gering is, is een nadere analyse van de 

leesfouten na deze correctie op de klemtoonfouten niet 

1.5 

0.2 

1.0 

0.2 

zinvol. Het Ilgt wei I icht anders voor de leestijden want 

woorden waarln klemtoon-fouten werden gemaakt worden dan 

nlet meer als 'fout I gerekend. Een nadere analyse voor wat 

betreft leestijden zou daarom wei zinuol kunnen zijn. 
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i.4. Gevoel igheid van de verschi I lende foutencategorie~n 

IJoor k I ankhu I ~ 

In Hoofdstuk I werd uiteengezet op welke wijze de fouten 

die gemaakt werden bij het lezen uan de woorden 

ondergebracht werden in categorie~n. Bij de verwerking van 

de resultaten bleek dat deze categorie~n nlet uitsluitend 

waren. Bovendien moesten dezelfde fouten soms 

ondergebracht worden in meerdere categorie~n, bijuoorbeeld 

een fout als 't~genl Ijk' in plaats uan 'tegel ijk' werd 

ondergebracht in de categorie~n 'fonologische toeuoeging' 

en 'k I emt Don' . 

Hieronder worden enkele uoorbeelden van fouten zoals ze 

door de kinderen gemaakt werden aangegeuen, de woorden die 

tussen [ ... ] geplaatst zijn werden als zodanig op het 

scherm getoond: 

fonologische weglating: naamachine [naaimachine]; 

fonologische toeuoeging: schotteltje [schoteltje]; 

fonologische vervanging: wijdvinger [wijsvinger]; 

morfologische weglating: parken [parkeren]; 

morfologische toeuoeging: ongelukkig [ongeluk]; 

mor f 0 I og i sche uer·uang i ng : I eunen [I eun i ng] ; 

klemtoon: hoever [hoeu~r]; 

perseueratie: m6kkefijk, t6gel ijk [makkel ijk, tegel ijk]; 
/ 

raden: I amp i onnet j e [I ammet j e] . 

In tabel UI I I staat uoor een controle-groep en uoor de 

groepen die klankhulp kregen het verschi I in aantal 

leesfouten per categorie aangegeuen tussen pre- en 



1 

po~ttest, Deze uerschl I len zljn uitgedrukt in absolute 

aantal len, de percentages zijn berekend noar de scores op 

de pretest. Waar negatieue getol len staan wi I dit zeggen 

dot er op de natoets maer fouten werden gemaakt dan op de 

uoortoets. De bijbehorende percentages staan dan tussen 

(' .. ) oon,~egeIJen. 

Tabel UI I I. Gemiddeld aanto! fouten per categorie per 

experimentele conditie. 

fono1ogische morfologische 

Q> .... 
0- C' 0- 0- .... 

C' c: C 0- C c: tG 
c: .... .... c: .... .... c "" .... D' C' ..... D' 0- 0 Q> .... Gi C .... Gi c: 0 > ., 0 '" tG 0 ., .... Q> C ... > > .... > :> E III GI 
0- Gi w D' GI w " ... '"0 
Gi 0 GI Gi 0 G) .... GI tG , .... > , .... > .>I. Ilo "" 

Contro1e-eonditie S 4 11 12 6 3 34 1 0 pretest 

'goede' lezers 1 0 3 4 3 -2 6 1 -1 versehil pre- post test 

20' 100' 33\ 33% SO\ (66\) 18% 0\ 1100\) , 
Controle-conditie 3 6 8 10 3 7 18 2 3 pretest 

's1echte' lezers 1 3 - 3 -5 2 1 -7 2 -4 versehil pre- posttest 

33\ 50% (37\) (50') 66\ 14\ 139\ ) 0\ (133') \ I Gesegmenteerde 8 3 9 7 3 3 38 ° 5 pretest 

,klankhulp 'goede' 4 0 5 4 2 1 18 0 5 verschi1 pre- posttest 

lezers 50\ 0\ S6\ 57\ 67\ 33\ 47\ - 100\ \ 

Gesegmenteerde 6 4 4 16 3 4 16 0 8 pretest 

klankhu1p 'slechte' 6 3 -1 8 0 0 0 Q S verschil pre- post test 

lezers 100\ 75% (2S\) SOl. 0\ 0% 0\ Q\ 63\ \ 

Niet-gesesmenteerde 7 3 11 11 Q 2 21 1 3 pretest 

klankhulp 'goede' 6 1 7 8 -1 -4 6 1 3 verschil pre- posttest 

lezers 86\ 33\ 64\ 73\ 100\) (200\) 29\ 100\ 100' , 
Niet-gesegmenteerde 3 1 14 11 4 4 29 0 7 pretest 

klankhu1p 

lezers 

'slechte' 3 1 13 7 3 3 17 -1 2 verschil pre- posttest 

100\ 100\ 93\ 64\ 75\ 75\ 59\ (l00\) 29\ \ 

De goede lezers die niet-gesegmenteerde klankhulp kregen, 

maakten de meeste uorderingen in de categorie~n 

'fonologische weglating' en 'mortologische weglating' 

De goede lezers die gesegmenteerde klankhulp kregen 

mackten de meeste vorderingen in de categorie 
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'morfologische toeuoeging'. 

De slechte lezers die niet- egmenteerde klankhulp 

aongeboden kregen mookten de meeste uorderingen in 01 Ie 

fonologlsche cotegorie~n. 

De groep slechte lezers die gesegmenteerde klankhulp 

oangeboden kreeg. maakte de meeste uorderingen in de 

categorie~n 'fonologische weglcting' en 'fonologische 

t oel)oeg i ng' . 
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De eerste conclusie die uit dit onderzoek getrokken kan 

worden is dot niet-gesegmenteerde klankhulp hel meest 

effectief is. De effectivltelt bl ijkt uit het feit dot de 

groep die niet-gesegmenteerde klonkhulp kreeg aangeboden 

een lJep:::ch iii n I eest i j d t wssen pr·e- en post test scoorde 

dat significant geacht kan worden. Er was eveneens een 

verschi I te constateren tussen de groepen die 

gesegmenteerde klonkhulp en die niet-gesegmenteerde 

klankhulp kregen aongeboden voor wat betreft het oontol 

leesfouten. Oit verschi I was echter nlet significant. 

Bij het gemaakte onderscheid tussen 'goede' en 'slechte' 

lezers bleek dot er bij de goede lezers relatief minder 

vooruitgang werd geboekt in correctie van aantal len 

leesfouten dan door de groep slechte lezers. Bij de 

slechte lezers was geen verschi I te constateren tussen de 

groep die gesegmenteerde klankhulp kreeg aangeboden en de 

groep die nlet-gesegmenteerde klonkhulp kreeg aangeboden. 

Uanneer klemtoonfouten nlet 015 fout worden gerekend 

verandert het totaal aantal fouten zowel van de 

controle-groep 015 van de experimentele groepen nogenoeg 

In paragraaf 3.2. werd besproken hoe de proefleider de 

computer kon faten registreren of een woord goed of fout 

gelezen werd en in .elke tijd dit gebeurde. Bij deze tijd 

was inbegrepen de reactietijd van de proefleider en de 

tijd die hij nodig had am te beoordelen of een woord 

'goed' dan wei 'fout' was. Bij een volgend onderzoek zou 

het aanbeuel ing verdienen dat de proefleider eerst de 
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mogel ijkheid heett de tijd, die het kind nodig heeft om 

tot een reoctie te komen, te laten registreren waarno hij 

pas zijn beoordel ing van de reactie behoeft te geven. 

Uit reacties van de kinderen merkten we dot de 

spraakklanken die door de computer Qeuit werden door hen 

goed verstaan en begrepen werden. De snelheld waarmee de 

klanken bij de gesegmenteerde hulpconditie werden 

uitgesproken was naar ons idee te hoog. Kinderen die nog 

o"Jer'megend gebruik maken l)an de f one! I og i sche r-oute, 

kr i i gen in het I eesonderul i j s de klanken met een lagere . ~ 

frequentle dan twee klanken per halve seconde door de 

leerkracht aangeboden. 

In paragraaf 4.2. werd ingegaan op de verdel ing van 

leesfouten in 'niet gelezen' woorden en 'fout gelezen' 

woor-den. Het is de vr-aag of wanneer de kinderen langer dan 

acht seconden de tijd gekregen zouden hebben zij een 

aantal van deze 'nlet gelezen' woorden goed dan wei fout 

gelezen zouden hebben. 

Bij de niet-gesegmenteerde hulpconditie moet opgemerkt 

wor-den dot de woorden, die eindigden op een toonloze 'e' 

gevoigd door- een 'n' .. bijvoorbeeld 'puzzelen' .. 

uitgesproken wer-den alsof ze in een context stonden en de 

slot 'n' weggelaten moest worden. De kinderen uerbaasden 

zich over de uitspraak van deze woorden en I ieten zelf de 

slot 'n' wei duidel ijk horen. 

Omdat op het moment dot het onderzoek plaats vond 

verschi I lende kinderen uit de groepen 'goede' lezers al 

in hoofdzaak gebruik maakten van de dir-ecte uisuele 

Illoor-dher-kenn i rll~r:;r'out e (E Iii s.. 1984)" en z i j du~; het 

~tadium van de gesegmenteerde klankhulp al achter- zich 
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gelaten hebbenJ verdient het aanbevel ing het onderzoek 

nogmaals vroeger in het schooljaar J bijvoorbeeld in 

december-.. t e herha I en. In dat gelJa I kan het 

moor-d-mater-iaal gevar-ieer-der zijn van samenstel I ing en 

behoeft de moei I ijkheidsgraad van de woorden niet 

gekoppeld te zijn aan het aantal klanken J c.q. 

let t er·qrepen . 

Oaarnaast kan in vervolgonderzoek ook worden overwogen of 

een andere leesvoo~~i8heidstest dan de 

Caesar-E~n-Minuut-Test een beter selectiemiddel zou kunnen 

zijn. Gedurende het onderzoek bleek namel ijk dat er 

kinderen waren die slecht scoorden op de 

Caesar-E~n-Minuut-Test en desondanks weinig klankhulp 

nodig hadden. 

Malone (1981a .. 1981b) doet een aantal suggesties 

betr-effende de criteria waaraan onderwijsprogramma's voor 

de computer moeten voldoen om door de kinderen 

aantrekkel ijk gevonden te worden. Deze zouden verwerkt 

kunnen worden in programmatuur voor een electronisch 

leeshulpmiddel zoals die bij het IPO in ontwikkel ing is. 

Op grand van bovengenoemde ouer-wegingen I ijkt 

vervolgonderzoek naar verdere ontwikkel ing van apparatuur 

maarmee beginnende lezers zelfstandig zouden kunnen 

oefenen zeker de moeite maard. 
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Bijlage 1. Brief aan ouders met verzoekom toestemming voor het 

meedoen van hun kind aan het onderzoek. 

Pater van der Geldschool 
MAX BRUCHSTRAAT 8 

WAAlW1JK 

TEL 04160 • 361!S3 

Geachte ouders/verzorgers, 

WAALWIJK, apr i 1 1986 

Aan: De ouders of verzorgers 

van de leerl ingen ui t 

groep 2. 

Enige tijd ge1eden ontvingen wij van twee medewerkers van 

het Instituut voorPerceptie Onderzoek (I.P.O.) te Eindhoven 

het verzoek om me~ewerking te verlenen aan een onderzoek. 

Het doel van dit onderzoek is na te gaan of de computer 

een werkelijke hulp kan zijn bij het Jeren lezen. 

In mei zal ten behoeve van dit onderzoek bij Uw kind een 

leesniveau-toets worden afgenomen. 

Eind mei/begin juni wordt gedurende een ;week elk kind iedere 

dag tien minuten getraind met de computer. 

Uiteraard kunt U ervan op aar. dat tot elke prijs de 

anonimite!t van Uw kind ge\.,raarborgd blijft. 

De school onderschrijft het belang van dit onderzoek voor 

het onderwijs en ziet daarom graag dat ook U Uw toestemming 

geeft. A1s dit niet het geval mocht zijn dan verzoeken wij 

U dit schriftelijk v66r 23 april a.s. aan ons te laten weten. 

Indien U over de gang van zaken of het doel van het onder

zoek vragen hebt kunt U zich richten tot de onderzoekers. 

Hopende U zo voldoende te hebben geTnformeerd, 

met vriend~.'&;1<'~ groet, 
/r-;!/ ... &- <-~ 

: /1 .'l/~ ---
L • J . Ve r c~ ~/fnln, d i ~ e c t e u r • 

/" f! 
Onderzoekers: 

G.L.W.Hulsbergen-Snfjders, Diessensewe~ ~6. 5081 AK HILVARENBEEK 

I.Boumans-Brilman. Willem Alexanderstraat 19.5151 GR DRUNEN 



Bljlage 2. Vragenlijst betreffende het leesniveau van de leerling. 

vragenlijst betreffende het leesniveau van .....•••....••••. 

Groep: 

Leerkracht: 

Datum: 

1. Moet het kind een eerder aangeleerd woord 

tel kens opnieuw analyseren om tot de 

synthese te komen ('spellen')? 

2. Begrijpt de leerling wat hij/zij leest? 

3. Merkt u dat aan zijn/haar intonatie? 

4. Is de leessnelheid over het algemeen goed? 

S. Krijgt de leerling extra leeshulp buiten 

de leesles? 

6. In welk leerlingenboekje van de methode 

'Veilig Leren Lezen' leest de leerling? 

Opmerkingen: 

ja / nee 

ja / nee 

ja / nee 

ja / nee 

ja / nee 



Bijlage 3. Verdeling van de proefper~onen ov~r de groepen en 

de score op de Caesar-Een-Minuut-Test. 

Controle-groeI! eerste week Controle-groeE tweede week 

l. J.T. - 28 - 1. S.T. - 24 -
2. W.T. - 38 - 2. P.V. - 34 -
3. M.v.d.K. - 45 - 3. D.V. - 31 -
4. M.v.D. - 47 - 4. E.M. - 50 -
5. S.v.d.G. - 21 - 5. H.S. - 29 -
6. M.L. - 30 - 6. D.v.d.A. - 36 -
7. B.B. - 34 - 7. J.J. - 38 -
8. S.v.d.l". - 37 - 8. R.V. - 45 -
9. M.v.V. - 51 - 9. P.W. - 47 -

10. I.d.M. - 51 - 10. P.H.S. - 56 -

'Goede' lezers eerste week 'Goede' lezers tweede week 

l. J.D. - 49 - l. M.T.v.M. - 57 -
2 • V.K. - 39 - 2. P.H. - 55 -
3. K.v.B. - 44 - 3. M.v.d.H. - 48 -
4. V.L. - 41 - 4. I.v.d.P. - 42 -
5. G.B. - 48 - 5. M.v.D. - 50 -
6. W.S. - 52 - 6. K.V. - 52 -
7. T.S. - 48 - 7. \.f. G. - 48 -
8. D.v.d.S. - 50 - 8. R.K. - 49 -
9. M.S. - 54 - 9. N.B. - 43 -

10. P.S. - 55 - 10. I. S. - 42 -

'Slechte' lezers eerste week 'Slechte' lezers tweede week 

1- H.v.d.M. - 23 - l. T.v.E. - 21 -
2 . P.S. - 31 - 2. R.v.E. - 25 -
3. R.v.T. - 29 - 3. B.J. - 29 -
4. E.G. - 36 - 4. Q.R. - 32 -
5. S.v.W. - 29 - 5. B.B. - 29 -
6. M.E. - 25 - 6. J.v.H. - 32 -
7 . B.S. - 32 - 7. M.v.d.M. - 33 -
8. C.B. - 33 - 8. J.P. - 35 -
9. M.d.N. - 36 - 9. S.K. - 36 

10. N.M. - 43 - 10. J.v.W. - 40 



Bijlage 4.1. Scoringsformuller behorende bij de 

Caesar-Een-Minuut-test. 

Scoringsformulier een-minuut-test 

Naam van de !eerllne: 

I II III I II 111 I II III 

1. aap 26. vel 51. slane 76.01le 
2. roos 27. boos 52. noolt 77. gezlen 

3. pet 28. meet 53. blauw 78. vrouw 

4. zit 29. hut 54. geven 79. verdlen 

5. weeo 30. kulf 5~. flets SO. drult 

S.op 31. koopt 56. kelder 81. stecht 

7. mlep 32. gras 57.omhoog 82.kachel 

8.lk 33. tent 58. bellen 83. zwaai 

9. net 34.lopen 59. atti}d . 84. bordje 

10. af 35. petle 60. onder 85. ruzie 

11. huis 36. droog 61. tafel 86. verder 

12. bijl 37. hulsje 62. melk 87. kneei 

13. mag 38. grote 63. drin,k 88. beloof 

14. reet 39. plein 64. straat 89. bloempje 

15. gaas 40. park 65. kwade 90. koning 

16.zeep 41. stok " 66. koren 91. eeuwio 

17. pook 42.gans 67. bezem 92. appeltje 

18. wei .43.schip 68.lucht 93. kantoor 

19. ben «. mond 69. worst 94. schotels 

20. kop 45. samen 70. pauw 95. gekomen 

-, 
21. kou 46.kaft 71. slapen 96. stiJfsel 

22. dlk 47. vlleo 72. klein 97. bewaren 

23. zlet 48. kist 73. stolen 98. slgaar 

24. muo 49. bruin 74. trls 99. vcrhuron 

25. rok SO. Wnk 75. s.tcrk hoo. schaduw 

I II III 



Bijlage 4.2. Scorlngsformuller behorende blj de pre-test 

en de tralningsdagen. 

Naam /numrner leerling: ••••••••••••••••••••••••• Leescategorie: A 

Pretest: ja 

Datum: •••••• ~~ •••••••• Posttest: ja 

KLANKHULP: * geen Training: ja 

* hele woord Trainingsdag: le 

* klank na klank 

fono- morfo-

. logisch logisch 

Q., c: 
~ Q) Q) 

=' N .,-1 

..c Q) .w 

.!>:: 00 00 00 00 ~ u 

gegeven woord respons leerling 
c 00 c c 00 c C .Q) 

to C .,-1 .,-1 c: 0.-1 0.-1 "t:) I-< 
~ .,-1 00 00 o,..j 00 00 C I-< 
.!>:: .w Q) c: .w Q) c Q) 0 

to 0 to to 0 to ~ U 
c: .-i > > .-i ::- ::- .-i ...... 
Q) 00 Q) I-< 00 Q) I-< Q) r-i 
CJ Q) 0 CJ Q) 0 Q) 0.. Q) 

00 ;J: J.,J ::- ;J: .w ::- tfJ N 

l- APPEL 

2. achterlicht 

3. kamperen 

4. griezelig 

5. parkeren 

6. eierdopje 

7. knabbelen 

8. FIETS 

9. wijsvinger 

10. wandeling 

11. bibberen I 

12. spinazie 

13. BLIJf 

14. goochelaar 

15. weggeven 

]6. wiebelcn 

17. puz7..c!cn 

18. I<nikkcrcn -_. 

/ B 

/ nee 

/ nee 

/ nee 

/ 2e / 

c:: 
0 
0 
.w 
E 
Q) 

.-i 
~ 

i 



Bijlage 4.2. VerVOlg.] 

Naam / nummer leerling: •••••.••••.•.•••.••.••••••• 

Datum: •••••••••••.•••• 
, ' ' 

fono- morfo-

logisch logisch 

Po c 
..-l Cl) Cl) 
;:I N oM 
.c Cl) ~ 
..:.! 00 00 00 00 ..-I U 

gegeven ",oord res pons leerling c 00 c c 00 c c, 'Cl) 
co c .,.; .,.; c .,.; ~, "0 I-< C 

..-l .t"i 00 00 .,.; 00 c ..... 0 

..:.! ~ Cl) c::: .I.J Cl) c::: Cl) 0 0, 
co 0 ctl co 0 co ..-I U .I.J 

C ..-I > > ..-I > > ..-I ~ e 
Cl) 00 Cl) I-c 00 Cl) I-c Cl) ..-I Cl) 
Cl) Cl) 0 (l) (l) 0 Cl) Po Cl) rl 
00 ;.l' .I.J > ;.l' ,.I.J > CIl N .~ 

19. VOETBAL 

20. 'biggetje 

21. makkelijk 

22. tegelijk 

23. schoteltje 

24. lollet'je 

25. leuning 

26. ongeluk' 

27. LENTE 

28. beloveh 

29. hoever 

30. indiaan 

3l. lammetje 

32. krullebol 

33. I(n'ipogen ' 

34. k'roko'dil 

35. naaimachine 
'-

Opmerkingen: 



Bijlage 4.~. Scoringsformulier behorende bij de post-test. 

Naam /nummer leerling: .•••••.•••••......•..•••• Leescategorie: A / B 

POST-TEST 

Datum: •••••••••.•••.•. 

KLANKHULP: ::: geen = experimentele groep 

::: hele woord 

::: klank na klank 

fono- mor-fo-

. logisch logisch 
. 

0- e 
.-I Q) Q) 

::I N '!"i .c . Q) .u 
.!L CD CD CD CD .-I U 

gegeven woord r-espons leerling 
e CD e e CD e e C1.: 
c;) e oI"i oI"i e ..,; ..,; "0 l- e 

.-I '!"i CD co '!"i eo co e l- e 
~ .u Q) e .u Q) e Q) 0 0 

It! 0 It! It! 0 It! .-I U .a..J 
e .-I > > .-I > > .-I ~ E 
Q) co Q) I- co Q) ... Q) .-I () 
Q) Q) 0 Q) Q) 0 Q) c.. Q) .-; 
CD ~ .u > ~ .u > (I) N .!L' 

l. APPEL 

2. knikkeren 

3. biggetje 

4. eierdopje 

5. VOETBAL 
I 

6. goochelaar 

7. wiebe len 

• 8. weggeven 

9. puzzelen I .' I 
10. beloven 

II.indiaan 

I2.1ammetje 

13. krullebol 

14. FIETS 

15.knipogen 

16.krokodil 

17.tegelijk 

18.schoteltje 



Bljlage 4.3. Vervolg. , 

Haarn / nur,~cr leerling: •••••••••••.••••••••••••••• 

~ T - T EST 

Datum: ..••.••••.•.•... 

fono- morfo-

logisch logisch 

c.. c::: 
r-I Cl IV 
:::l N ...... .r:. Cl) ~ 
~ eo eo eo eo r-I tJ 

gegeven ,""oord res pons leerling c; eo c; c::: eo c; c; 'CJ 
ro c::: 'r-! ...... c::: ...... ~, "C \..t c::: 

r-I ...... eo eo ...... eo c::: \..t a 
~ ,j,.J IV c::: ,j,.J CJ C Cl a 0 

ro 0 co ro a ro r-I tJ ,j,.J 

c: r-I > > r-I > > r-I 1.4-1 E 
Cl Of) Cl) \..t eo IV \..t CJ r-I cu cu Cl 0 Cl) cu 0 cu Q, CJ r-I eo ~ ~ > ~ ~ > (fJ N .~ 

19.1011etje 

20. bi~beren 

21. hoever 

22. spinazie 

23.1euning 

24.ongeluk I 
25. LENTE 

26.naairnacpine 

27. knabbelen 

28. wijsvinger 

29. yandeling 

30.BLIJF 

31. makkelijk 

32.achterlicht 

33.kamperen I 
34. gr'iezelig 

35.parkeren 
-

Opmerkingen: 


	Voorblad
	Voorwoord
	Inhoud
	Hoofdstuk 1
	Hoofdstuk 2
	Hoofdstuk 3
	Hoofdstuk 4
	Hoofdstuk 5
	Literatuur
	Bijlage 1
	Bijlage 2
	Bijlage 3
	Bijlage 4

