
Dubbele pech
Het is avond en de straatlantaarns zijn aan.
Anneke en Peter spelen op straat. De straat
is nog nat, want het heeft de hele dag ge-
regend. Aan het eind van de straat ligt een bal
in een plas. Peter rent naar de bal en geeft af
een (finke trap tegen. Hij kijkt niet goed uil en
de bal vliegt door de ruit van buurvrouw Jans-
sen. Mevrouw Janssen schrikf van het plot-
selinge lawaai. Ze springt op uit haar stoel en
rent naar de voorkamer. In de haast stoot ze
haar mooiste bloemenvaas om die op de
grond valt. Oil is nu wat je noemt dubbel pech
hebben.

-
aq

DIDAK'l'IEF december 1981

De lezer vraagt zich nu waarschijnlijk af wie
er gelijk heeft: de Amerikaanse en Engelse
onderzoekers, die uit hun experimenten
afleidden dat zwak begrijpende lezers een
oppervlakkige wijze van lezen bezitten, of
de auteur van dit artikel die daar geen be-

Nu voigt een aantal woorden waarvan u
zonder terug te kijken naar het verhaaltje
moet aangeven of ze volgens u in de tekst
voorkwamen. De woorden zijn: lepel, water,
bal, boek, kapot, raam, school, schop, fiets,
pech, straat, bloemenvaas. Ais u na afloop
hiervan uw antwoorden controleert dan
voorspel ik dat u er minstens een paar fout
heeft. Het ligt namelijk voor de hand om te
denken dat de woorden "water" en "ka-
pot" erin voorkomen, omdat op diverse
plaatsen het optreden van water gesug-
gereerd wordt, evenals het kapot zijn van
iets. De woorden "raam" en "schop" ko-
men evenmin letterlijk voor, maar zijn sy-
noniemen voor de letterlijk in de tekst voor-
komende woorden "ruil" en "trap".
Vrijwel aile kinderen uit de zesde groep ma.
ken dezelfde vergissing (goede vergissing)
als volwassenen en wellicht ook als de lezer
van dit artikel.2 De kinderen bleken het ver-
haal niet letterlijk te onthouden. De veron-
derstelling dat zwak begrijpend lezende
kinderen teksten oppervlakkiger verwerken
kon met dit experiment niet aangetoond
worden. Wanneer zwak begrijpende lezer-
tjes teksten oppervlakkig verwerken dan
ligt het voor de hand dat zij de vergissingen
niet maken: Maar ook zij blijken dat te doen
in dit experiment kan een passieve lees-
houding hen dus niet verweten worden.

twee onderzoeken uitgevoerd bij kinderen
uit de vierde en zesde groep van het basis-
onderwijs.' In het eerste experiment werd
nagegaan of deze kinderen meer informatie
afleiden uit een tekst dan er feitelijk staat.
Ik nodig de lezer uit om zelf het experiment
te doen door het nu volgende verhaaltje
eenmaal te lezen in uw normale leestempo
en vervolgens door te gaan met de tekst.

Passief lezen

Kinderen die na het verklanken van de
woorden de inhoud van een verhaal niet
verder verwerken, zouden we passieve le-
zers kunnen noemen. Uit onderzoek blijkt
dat dit een goOOe formulering is van het
probleem dat sommige zwak begrijpende
lezertjes blijken te hebben.
Twee Amerikaanse onderzoekers veron-
derstelden dat zwak begrijpend lezende
kinderen tekst oppervlakkig verwerken.
Toen zij aan zwak begrijpend lezende kin-
deren vroegen om bij elke zin die ze lazen
(bijvoorbeeld: De kat rent achter de muis)
zich iets voor te stellen en de daarin gestel-
de actie na te bootsen, bleek dat zij een
niveau bereikten dat gelijkwaardig was aan
dat van hun goed begrijpend lezende klas-
genoten. Uit een Engels onderzoek blijkt
eveneens dat zwak begrijpend lezende
kinderen een minder actieve leeshouding
bezitten dan de goed begrijpende lezers.
Jonge kinderen (7-8 jaar) blijken in staat te
zijn tot instantieren. Instantieren is het in-
vullen van een specifieke term voor een
algemene; bijvoorbeeld in de zin "het dier
rukte met zijn slur! een tak van de boom"
is "olifant" een specifieke tenm voor het
algemene begrip "dier". Maar zwak begrij-
pende lezers gaan niet altijd spontaan over
tot instantieren, terwijl goed begrijpende le-
zertjes dit bijna automatisch doen. Wan-
neer aan de zwak begrijpend lezende kin-
deren gevraagd wordt of ze weten wat of
wie er bedoeld wordt met "het dier" uit de
bovenstaande zin, dan blijken ze dat wel te
weten. Anders gezegd: zij kunnen wel in-
stantieren, maar doen dit niet altijd net zo
spontaan als de goed begrijpende lezers.
Omdat in een tekst niet alles expliciet ge-
steld kan worden, moet de lezer informatie
halen uit de context of uit haar of zijn ach-
tergrondkennis. Meer lezen dan er staat -
een actieve leeshouding - is een vereiste.

Goede vergissing
Er blijkt dus aanleiding te zijn om het pro-
bleem van zwak begrijpende lezers te zoe-
ken in de mate waarin zij tekst (oppervlakkig
of grondig) verwerken. Om deze veronder-
stelling experimenteel te toetsen heb ik

Sommige kinderen die goed fechnisch lezen, zljn
niet in staat een goed niveau van begrijpend /ezen
Ie ontwikkelen. (Foto: Studio Andre Ruigrok)
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Traditioneel wordt in Nederland onder-
scheid gemaakt tussen technisch of aan-
vankelijk lezen en begrijpend lezen. In de
eerste fase, het technisch leesstadium,
leert het kind dat de taal die het spreekt
omgezet kan worden in grafische symbo-
len. Het kind leert de klank-Ietter koppeling
en gaat spell end lezen. Wanneer de woor-
den min of meer automatisch herkend wor-
den krijgt het kind tijdens het lezen de mo-
gelijkheid om zijn aandacht te richten op de
betekenis van de woorden en de zin. Dit is
het begin van de fase van het begrijpend
lezen. In het verleden werden problemen
van zwak begrijpende lezertjes voornamelijk
teruggevoerd op onopgeloste technische
problemen. Dit ligt natuurlijk voor de hand.
Een kind dat niet goed in staat is om tekst
vlot en goed te decoderen kan nauwelijks
nog aandacht opbrengen voor de inhoud
ervan. Inmiddels is vast komen te staan dat
dit een te simpele voorstelling van zaken is.
Er blijken namelijk ook kinderen te zijn die
ondanks een voldoende technisch lees-
niveau niet in staat zijn om een goed niveau
van begrijpend lezen te ontwikkelen.
Hieronder worden dan ook mogelijke oor-
zaken beschreven van de problemen van
zwak begrijpend lezende kinderen die vol-
doende technische leesvaardigheid heb-
ben.

Oorzaken van zwak begrijpend lezen

door Anny Bosman

Meer lezen dan er staat

Is zwak begrijpend lezen uitsluitend een kwestie van een onvoldoende ontwikkeld
niveau van technisch lezen? Uit recente Iiteratuur blijkt dat dit een iets te eenvou-
dige voorstelling van zaken is. Ook blijkt de voor de hand liggende veronderstelling
dat zwak begrijpende lezers een passieve leeshouding hebben niet zonder meer
houdbaar. Het psychologisch onderzoek naar de oorzaken van begrijpend lezen
zit in een stroomversnelling. In dit artikel probeert Anny Bosman - mede aan de
hand van twee door haar uitgevoerde experimenten - een heel klein tipje op te
Iichten van de enorme sluier waaronder het leesproces verborgen Iigt.



voor kon vinden. Zoals altijd in de we-
schap is het antwoord niet eenvoudig.

van de problemen bij de manier waarop
hier besproken onderzoek is uitgevoerd
e~ volgende. Het kan niet uitgesloten
rden dat zwak begrijpende lezers (en
uurlijk ook goOO begrijpende) de tekst

as goed begrepen, nadat hen werd ge-
raagd om aan te geven welke woorden al
an niet in de tekst voorkwamen. ledereen

uit ervaring dat het stellen van vragen
ver een tekst deze inzichtelijker maakt.
m na te gaan op welk moment (tijdens of
a heUezen) de kinderen de tekst grondig

erkt hadden heb ik een tweede experi-
ent gedaan dat het leesproces op de voet
Igt.

Actief lezen
Aileen het gebruik van een computer maakt
het de onderzoeker mogelijk om te zien wat
er tijdens het lezen gebeurt. Opnieuw vraag
ik u om (weliswaar zonder computer) met
mij het experiment te volgen. Stel u leest op
het beeldscherm van een computer deze
zin: "De sinaasappel rolt van tafel". Daarna
drukt u op een knopje en de vraag ver-
schijnt "Is een sinaasappel rond?", die u
dan met ja of nee beantwoordt door op een
daarvoor bestemd (ja) knopje te drukken.
De tijd tussen het moment waarop de vraag
op het beeldscherm kwam en het moment
waarop u uw anlwoord gaf is bijvoorbeeld
1,5 seconden. In een ander geval krijgl u de
volgende zin op hel beeldscherm: "Moeder
perst een sinaasappel uit", u drukl op een
knopje en als u deze zin gelezen heeft ver-
schijnl opnieuw de vraag: "Is een sinaasap-
pel rond?". Ook nu geeft u antwoord door
op het ja-knopje Ie drukken. Ook nu regis-
lreert de com puler de tijd die u nodig hebl
om hel anlwoord Ie geven. Nu blijkt in vele

gevallen dal u er bij de laalsle vraag iels
langer over doel (bijvoorbeeld 2 seconden)
om uw anlwoord Ie geven dan bij de eersle.
Oil wordt door onderzoekers loegeschre-
ven aan hel volgende. In de zin "De sinaas-
appel roll van lafel" wordl hel kenmerk
rondheid van de sinaasappel beklemloond,
zodal u reeds met uw gedachlen bij deze
eigenschap van een sinaasappel zil, lerwijl
in de zin "Moeder persl een sinaasappel
uit" juisl de sappigheid, en niet de ronde
vorm, van een sinaasappel naar voren
wordt gehaald. Anders gezegd u werd len
aanzien van de vraag "Is een sinaasappel
rond?" in hellaatsle geval op hel verkeerde
been gezet. Naluurlijk weel iedereen hel
anlwoord op de vraag ongeachl welke zin

Het gebruik van de computer maakt het mogelijk
fe zien waf er lijdens het lezen gebeurt. (Foto:
Studio Andre Ruigrok)

men daarvoor gelezen heeft, maar men
moel in het laalsle geval de gedachlen om-
schakelen. Het feil dal een lezer sneller anl-
woord geeft op de vraag "Is een sinaasap-
pel rond?" als deze vooraf werd gegaan
door "De sinaasappelligl op lafel", dan
wanneer de zin "Moeder persl een sinaas-
appel uil" daarvoor op het beeldscherm
slond, geluigl mijns inziens van een aclieve
leeshouding. Ais de veronderslelling juist is
dal zwak begrijpend lezende kinderen een
passieve leeshouding hebben, dan zou dal
In dit geval belekenen dal zij ongeachl wel-
ke zin er aan de vraag "Is een sinaasappel
rond?" vooraf ging even snel of even lang-
zaam moeten antwoorden. Dit blijkt echler
niel hel geval te zijn, de zwak begrijpende
lezers lijken namelijk ook aclieve leeshou-
ding Ie bezilten.

Lezen en kennis
Maar er zil een addertje onder het gras. Na
grondige analyse van de resullalen is ge-
bleken dal hel waarschijnlijk een gebrek aan

kennis is dal de zogenaamde aclieve lees-
houding veroorzaakle. Een goed voorbeeld
hiervan is de zin "De bij slak de jongen".
Hier wordt gesuggereerd dat een bij een
angel heeft. Wanneer een kind dit niet weel,
kan het die kennis afleiden uit deze zin en
het antwoord op de daarop volgende vraag
"Heeft een bij een angel" met het correate
ja beantwoorden. Dit is niet mogelijk als de
vraag over de angel vooraf gegaan werd
door: "De bij vliegt naar de korf". Hel ver-
schil in antwoordtijd wordt dan dus niet zo-
zeer veroorzaakt door het feit dat het kind
in het eerste geval op het juiste been werd
gezet, maar doordat het de benodigde
kennis kon afleiden, wat in het tweede geval
niet mogelijk was. Naluurlijk kan men dit
een actieve leeshouding blijven noemen,
omdat de zwak begrijpende lezer in ieder
geval probeert om achter hel antwoord te
komen.
Maar de centrale vraag is hier: zouden kin-
deren in een sltuatle waarin dil niet van hen
wordt geelsl een dergelijke actieve lees-
strategie toepassen? Uit eerder besproken
onderzoek over instantieren bleek al dat
zwak begrijpende lezers dil niet spontaan
doen. Inmiddels zijn er meer aanwijzingen
dat een deel van de problemen van zwak
begrijpende lezers gezocht moet worden in
het ontbreken van een goooe kennisslruc-
tuur. Het blijkl dat de kennis van een grool
aanlal zwak begrijpende lezertjes op een
nogal chaolische wijze in hun hoofd zit. Dit
belekenl niet noodzakelijkerwijs dal ze
minder inlelligenl zijn.
Kort samengeval belekenl dil alles dat de
problemen die zwak begrijpende lezers
hebben in ieder geval niet alleen gezochl
moelen worden In een onvoldoende ont-
wikkeld technisch leesniveau of een pas-
sieve leeshouding, maar ook in het ontbre-
ken van de juiste kennis die nodig is om
goed begrijpend te kunnen lezen.

Noten
1. Met dank aan de kinderen uit groep vier en zes
van de openbare basisscholen "De Viver", "De
Kosmos", "De Driemaster", .,Crabbehof" en
"Krispijn" ui( Dordrechf en de heer W. van Steenis
van de Paba in Oordrecht.
2. De moeilijkste taak die roij tijdens dit onderzoek
ten deel viel was het uitleggen aan de kinderen
da! in dit geva! een fout maken juist goed was.
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