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Martine Gijsel
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e aandacht voor het beginnend
leesproces en met name voor de
mogelijke problemen die zich
hierbij bij sommige kinderen
voordoen, wordt de laatste jaren
steeds groter. Het /)r~/r;(O/
Leesproblemen en Dyslexic (\,yen-
tink & Verhoeven, 2001) heeft
hier een positieve bijdrage aan
geleverd. Vroegtijdige signale-
ring van leesproblemen speelt in
het huidige basisonderwijs een
essentiele roi. Het toetsen van de
technische leesvaardigheid en
daarmee de signalering van lces-
problemen, kan plaatsvinden
nadat een start is gemaakt met
het formele leesonderwijs. Al na
ongeveer 2 maanden is het dan
mogelijk om een interventiepro-
gramma op. te stellen en uit te
voeren. Maar hoe ziet een effec-
tieve leestraining er uit?

Aan de Radboud Universiteit
Nijmegen is een interventieon-
derzoek uitgevoerd dat ten doel
heeft de rol van een betekenisrij-
ke context in een lcestrainil~g
\.(h)f k.ill-deren in zrnel' 3 te
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bepa1cn. Deze vorm van lees-
training is afgelcid van het
Fonologisch CoherentieModel
(Bosman & Van Orden, 2003),
een theoretisch model over het
lezen van losse woorden. In
jaargang 8<) (m. 2) van JS W
heeft Frater Mommers dit
model op begrijpelijke wijze
toegelicht.
In de praktijk vindt het leren
lezen en de leesinstructie vaak al
in een betekenisrijke context
plaats. Zo worde;1 nieuw te
leren woorden ell letters dikwijls
aangeboden in een verhaal tje.
.Maar de vraag is: Is een beteke-
nisvolle context effecticf in een
trainingsprogramma voor zwak-
ke lezers? Op deze vraag wordt
geprobeerd een antwoord te
geven.
Hiertoe zijn twee coml'utcrtrai-
ningsprogramma's ontwikkeld
onder de (voorlopige) naam
AH-/,{'{'(-Cf). De twee pro-
gramma's onderscheiden zich
van elbaI' in de mate waarin een
hetekenisvolle context wordt
aangeboden; een bc!ckcni.\(/rmc
t:-"."1.;!,-;prz. '~:'l_'l_~l_,;_; d,:: (=nntr::,~~~ rn~

een minimulll is beperkt en een
bc/ckcnisrijkc training. Het
begrip betekenisrijk moet hier
breed ge'interpreteerd wordell.
I-liermee wordt bijvoorbeeld
bedoeld: de oIH1crste;lIlende 1'01
van het aanbieden van kapstok-
woorden hij een letter (letterni-
veall), een plaatje of hetekenis-
veld bij een woord (woordni-
veau) e;1 inhedcling in cen hetc-
kenisvol zinsverband (bij oefe-
ningen op zinsnivcau). De twee
trai ni ngsprogralllllla's zij n op
andere kenmerken zoveelmogc-
lijk identiek.

Het programma bcvat een !cer-
kraehtgedeelte en een leerling-
gedeclte. In het leerkrachtge-
declte kan de 1cerkracht resulta-
ten opvragen en vorderingen
hekijkell. Het leerlinggedeelte
bevat een rijk scala aan 1cesoefe-
ningen, var~i'rend van Ictter- tot
woord- en zinsniveau. De voig-
orde waarin de letters worden
aangehoden en de llloei1ijkheids-
graad van de ocfcningen sluiten
1'1:, h;; rlr_' l'-:,:~r'r!r:t-lH\(l,: l~~;!;~J
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Oefening op Jetterniveau voor
beide trainingsvormen
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Oefening Op woordniveau voor de
betekenisrijke training

De etIecten van het oefenen met de AB-Lees-CD
zijn positief en worden met name zichtbaar in de
tweede helft van groep 3. De kinderen uit de trai-
ningsgroep scoren dan beduidend beter dan de
kinderen die niet met de AB-Lees-CD hebben
geoefend. Maar wat is het onderscheid tussen het
dIect van de betekenisrijke en betekenisarme trai-
ning? Dc resultaten lijken er op te wijzen dat de
betekenisrijke leestraining effectiever is. De resul-
taten zijn echter niet geheel overtuigend, omdat de

Toetsen
AJle kinderen lieten een vooruitgang zien in lees-
prestaties. Tussen oktober en februari was die voor-
uitgang voor de drie groepen (geen training, beteke-
nisrijk en betekenisarm) ongeveer gelijk, met een
kleine voorsprong voor de betekenisrijke trainings-
groep. Echter, tussen februari en mei was de voor-
uitgang op het lezen van losse woorden (gemeten
met de DMT) van de kinderen die niet met de AB-
Lees-CD hadden gewerkt (maar meestal we! via een
andere weg op school extra begcleiding kregen) een
stuk kleiner dan die van de kinderen uit de trai-
ningsgroepen. Ook hier scoort de betekenisrijke
trainingsgroep weer iets hoger dan de betekenisar-
me trainingsgroep, maar de ontwikkeling loopt
parallel. Bij het lezen van de AVI-kaart 1 in mei
hadden de kinderen van de betekenisarme training
de meeste tijd nodig, gevolgd door respectievelijk de
groep zonder AB-Iees-CD en de betekenisrijke trai-
l1Ingsgroep.
Bij de grafementoets en auditieve vaardigheden,
zien we bijna exact dezeltCie ontwikkeling bij aile
groepen: in oktober lage scores en in mei hebben de
meeste kinderen bijna de maximale score bereikt.

jongens en van meisjes en tussen kinderen met de
betekenisrijke training en kinderen met de beteke-
nisarme training.

Leren Lezen (vanaf kern 3 tot en
met kern 11). Op alle niveaus
zijn er minimaal 4 verschillende
soorten ocfeningen. Varieteit in
oefenaanbod is immers een
belangrijke f~lCtorvoor de moti-
vatie. Bij clke stimulus (letter of
woord) die wordt aangeboden,
wordt binnen beperkte tijd een
respons (klik op de muis/slepen
met de muis) van de leeding ver-
wacht. Na dke respons voigt
zowe1 auditieve als visuele feed-
back. Leerkrachten hebben aan-
gegeven dat Illet name de audi-
tieve feedback stimulerend is
voor de kinderen.

In totaal hebben 21 scholen met
de AB-Lm-CD gewerkt en heb-
ben we de leesprestaties van 121
leedingen met leesproblemen
geanalyseerd.* Deze groep kin-
deren bestond uit een betekenis-
rijke trainingsgroep, een beteke-
llisarme trainingsgroep en een
controlegroep die geen van beide
programma's kreeg aangeboden.
Gedurencle 20 weken, van
november tot mei, hebben de
kinderen uit de trainingsgroepen
gemiddeld 3 keer per week (10
tot 15 minuten) ze1fstandig met
het programma gewerkt.
Driemaal in het schooljaar
(omstreeks oktober, februari en
mei) zijn de leesprestaties en
auditieve vaardigheden van de
kinderen getoetst. Tevens is de
motivatie van de kinderen nage-
gaan aan de hand van een vra-
genlijst.

Motivatie
Van alle kinderen die hebben
gewerkt Illet het programma gaf
bijna drie kwart (72%) aan het
Ieuk te vinden met de AB-Iees-
CD te werken. Er bleek geen
verschil tussen de motivatie van



Dank aan a1Je 1cerkrachten en 1ccrlingen dic zich heh-
ben ingezet voor dit onderzoek.

Anna Bosman is psych%ge en werkzaam
a/s universitair hoofddocent bij de Vakgroep
sectie Orthopedagogiek Leren en
Ontwikke/ing van de Radboud Universiteit
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- Bosman, A.M.T, & Van Orden, G. (2003).
Het Fono\ogisch Coherentiemodcl voor r .ezen en
Spc1Jen. Pcdll;;ogiJcbc Stlldihl 5, 3'J1-4()(,.

- Mommers, C. (2004). Nieuwe inzichten in het
lcesprnces.}t'lI;;d ill Scbool en Hhc!djrg. R'J, 2
(oktober),12-15.

- Wentink, I 1.,& Verhoeven, I,. (20(H). Protocol VOOI"

1<'<'.I/'ro;';1'1II1'1I<'II /)l'sll'xic. Nijlllcgen,
ExpertisecentfUm Nederlands.

Martine Gijse/ is /ogopediste/spraak- en
taa/path%og en en werkzaam a/s junior-
onderzoeker bij de Vakgroep sectie
Orthopedagogiek Leren en Ontwikke/ing van
de Radboud Universiteit Nijmegen.

van de leerkracht hoeft dit niet het geval te zijn.
Kortorn: zorg voor veelvuldige, korte momenten
van training, enthousiasme en volcloende feed-
back. Dc vorm waarin de oefeningen worden aan-
geboden is misschien van onderschikt belang,
maar wijst vooralsnog in de richting van een voor-
deel van een betekenisr~jke training.

Oefening op woordniveau voor de
betekenisarme training

verschillen bij sommige tests klein of aJ-Wezigzijn.
Naast de resultaten op de DMT en de AVI, zou-
den ook resultaten van andere tests, die meer gere-
lateerd zijn een context, bekeken moeten worden.
Qok zou het interessant zijn 0111 hehalve dc tcch-
nische leesvaardigheid, ook het begrijpend lezen te
toetsen.
Het blijkt dat het werken met ecn lcestrainings-
programma op de computer cen positieve invloed
heeft op de leesprestaties van leeszwakke kinde-
ren.Waarschijnlijk heeft de frequentie en duur van
de training hier een steentje aan bijgedragen. Het
is belangrijk 0111 veclvuldig korte oefenmomenten
in het lesrooster in te bouwen. In dit onderzoek
werd gestreefd naar een frequentie van 3 keer per
week. Verder is het van hclang dat de training niet
te snel gestaakt wordt, SOI11S zijn cftccten pas hter

zichthaar.
Een andere helangrijke
bevinding uit dit onder-
zoek is dat kinderen erg
gemotiveerd zijn voor een
trainingsprogramma op de
computer. Sorns worclt er
nog ten onrechte gedacht
dat de leer ling te veel belast
wordt indien cr vaak
getraind wordt. 13ij een
juiste, positieve houding
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Graviant educatieve uitgaven. De uitgever van o.a. "Geef me de 5"
AI bijna 25 jaar zijn wij toonaangevend in het ontwikkelen van materialen voor kinderen
met leer- en gedragsproblemen. Sinds 2000 maken wij ook Nederlandse educatieve
software in samenwerking met o,a. PI's,Universiteiten en Hogescholen.
Kijk voor meer informatie of een demo van o.a. onze software programma's op
www.graviant.nl Sellen mag natuurlijk ook. 0314-345400
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Fluency leeshulp

http://www.graviant.nl
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