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Bij goede en zwakke lezers uit het tweede en het vierde leerjaar van de 
basisschool werd onderzocht in welke mate deze leerlingen "l nsranti eren": Uit 
eerdere studies is gebleken dat goede lezers vaker instantieren dan zwakke. 
In het onderhavige onderzoek werd aangetqond dat goede en zwakke lezers 
even vaak instantieren wanneer hun intelligentie gelijk is. Bovendien werd 
vastgesteld dat oudere kinderen meer instantieren dan jongere en dat 
substantieven vaker worden geinstantieerd dan werkwoordsvormen. 

Wij brengen verslag uit van een vervolgstudie van Oakhill's (1983) onderzoek 
naar de relatie tussen het niveau van begrijpend lezen van 7- à 8-jarigen en 
de mate waarin zij "instantiëren". Hieronder wordt verstaan het toekennen 
van een specifieke betekenis aan een woord met een ruimere betekenis op 
basis van de context óf het maken van inferenties over de mogelijke referent 
van een woord op basis van context. Zo kan het woord DIER in de zin HET 
DIER RUKTE MET ZIJN SLURF DE TAKKEN VAN DE BOMEN door zijn context 
als OLIFANT worden begrepen. Ook inferenties m.b.t. andere woordsoorten 
die op basis van de context kunnen worden gemaakt, kunnen met de term 
"instantiatie" worden aangeduid. 

In een studie van Paris en Lindauer (1976) waren de woorden die tot een 
instantiatie aanleiding gaven verbogen vormen van handelingswerkwoorden. De 
bedoelde instantiaties waren de instrumenten waarmee deze handelingen 
gewoonlijk worden uitgevoerd. Zo zal herkenning van het woord GROEF in de 
zin DE WERKMAN QROEF EEN KUIL IN DE GROND voor de luisteraar of de 
lezer aanleiding zijn voor de inferentie dat daarbij vermoedelijk een schop als 
hulpmiddel werd gebruikt. 

Aan de hand van dit type "instrument-zinnen" onderzochten Paris en 
Lindauer het instantiatiegedrag van 6- à 7-jarigen en van 11- à 12-jarigen in 
een zogenoemde "cued-recall" taak. In een dergelijke taak krijgen de 
proefpersonen eerst een aantal stimuli aangeboden, in dit geval instrument 
zinnen. Vervolgens krijgen zij een reeks van geheugensteuntjes, "cues", te 
horen of te zien, en moeten zij proberen bij elk van deze cues de bijpassende 
zin te reproduceren. De cues in het onderhavige experiment waren de namen 
van de instrumenten die werden geïmpliceerd door de handelingswerkwoorden 
in de instrument-zinnen. In een van de experimentele condities, de expliciete 
conditie, werden de bedoelde instrumenten expliciet in de testzinnen genoemd 
(bijvoorbeeld, DE WERKMAN GROEF EEN KUIL IN DE GROND MET EEN 
SCHOP). In een tweede conditie, de impliciete conditie, werd het 
geïmpliceerde instrument niet expliciet genoemd (DE WERKMAN GROEF EEN 
KUIL IN DE GROND). Bij de oudere kinderen bleek de cue ongeveer even 
effectief als hulpmiddel bij de reproduktie van zinnen waarin het instrument 
niét expliciet werd genoemd als bij die van zinnen waarin het instrument wél 
werd genoemd. Bij de jongere kinderen was het verschil tussen de 
reproduktiescores in de impliciete en expliciete conditie echter beduidend 
groter. 

Een van de mogelijke interpretaties van deze uitkomst is dat oudere 
kinderen bij het horen of lezen van een handelingswerkwoord in een zin 
spontaan het instrument waarmee deze handeling vermoedelijk wordt 
uitgevoerd infereren, terwijl jongere _kinderen dat veel minder vaak doen. 
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Uit een vervolgexperiment, dat we hier verder onvermeld zullen laten, bleek, 
dat jongere kinderen wel beschikken over de kennis op grond waarvan ze 
deze inferenties zouden kunnen ma ken. 

Tegen de achtergrond van deze resultaten stelde Oakhill (1983) zich de 
vraag of verschillen in tekstbegrip tussen kinderen misschien gedeeltelijk 
kunnen worden toegeschreven aan verschillen in de mate waarin zij spontaan 
woordbetekenissen instantiëren. Om deze vraag te onderzoeken voerde zij een 
experiment uit waaraan twee groepen van 12 kinderen van 7 à 8 jaar, 
geselecteerd uit de hele tweedeklas-populatie van een aantal lagere scholen, 
deelnamen. De proefpersonen in een groep hadden in de voorselectie hoog 
gescoord op een test voor begrijpend lezen; die in de andere groep hadden 
hierop laag gescoord. De groepen verschilden niet in hun scores op een test 
voor technisch lezen en op een woordenschattest. In het vervolg zullen de 
proefpersonen in de beide niveaugroepen voor begrijpend lezen kortheidshalve 
worden aangeduid als goede resp. zwakke lezers. 

Ook Oakhill werkte met een cued-recall taak: zij bood elk van haar 
r,roefpersonen mondeling 16 zinnen aan. Elk van deze zinnen bevatte een 
'algem~en" substantief (DIER) waarvan een specifieke referent (OLIFANT) 
werd gesuggereerd door de context. Nadat deze zinnen waren aangeboden, 
kregen de proefpersonen als cue voor de reprodu ktie van de helft van deze 
zinnen het daarin voorkomende algemene substantief te horen. Voor de 
reproduktie van de andere helft van de zinnen kregen zij de door de context 
ingegeven invulling van het algemene substantief aangereikt, m.a.w., de 
instantiatie. Deze verschillende typen cues kunnen worden aangeduid als 
resp. "algemene" en "geïnstantieerde" cues. Wanneer geïnstantieerde cues 
werden aangeboden, reproduceerden goede lezers aanzienlijk meer van de 
bijbehorende zinnen dan zwakke lezers. Bij aanbieding van algemene cues 
waren de reproduktiescores van de twee proefpersoongroepen ongeveer gelijk. 

Evenals Paris en Lindauer verzekerde Oakhill zich er in een natoets van 
dat kennisverschillen tussen de beide proefpersoongroepen niet 
verantwoordelijk gesteld hoefden te worden voor deze uitkomst. Het lijkt er 

-du s op dat zwakke lezers minder vaak spontaan instantiëren dan goede lezers. 
Aan het gebruik van de cued-recall taak als middel om de vraag te 

onderzoeken naar de relatie tussen niveau van begrijpend lezen en de mate 
waarin wordt geïnstantieerd, kleeft een bezwaar dat door Oakhill zelf ook 
wordt onderkend. Door het 'off-line' karakter van de taak (d.w.z., het 
proces waarin men geïnteresseerd is, in dit geval het optreden van een 
instantiatie, wordt niet gemeten op het vroegst mogelijke moment waarop het 
zich zou kunnen voltrekken) kan moeilijk worden gedifferentieerd tussen twee 
mogelijke tijdstippen waarop de instantiatie plaatsvindt, namelijk onmiddellijk 
wanneer de betreffende zin als onderdeel van de stimuluslijst in de eerste 
fase van het experiment wordt aangeboden of pas later, in de reproduktiefase 
van het experiment, wanneer bij elke cue de bijbehorende zin moet worden 
opgediept uit het geheugen. 

EXPERIMENT 1 

In een eerste, verkennend, experiment hebben wij Oakhill's vraag of goede en 
zwakke lezers zich van elkaar onderscheiden in de mate waarin zij instantiëren 
opnieuw onderzocht, maar nu met behulp van een taak die het 
instantiatieproces meer on-line meet dan de cued-recall taak. Aan dit 
experiment namen 38 proefpersonen deel, 19 goede en 19 zwakke lezers. (In 
dit en het volgende experiment werd het niveau van begrijpend lezen van de 
proefpersonen afgeleid uit hun score op de test SCHRIFTELIJKE 
OPDRACHTEN van Brus en Van Bergen (1972). Zij werden geselecteerd uit 
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alle 61 tweedeklassers van twee lagere scholen in Oost-Brabant. Aan de 
proefpersonen werden 20 zinnen aangeboden van het type dat Oakhill 
gebruikte, dus zinnen met een algemeen substantief als te instantiëren term. 
De proefleidster las deze zinnen één voor één voor en onmiddellijk na het 
voorlezen van een zin moesten de proefpersonen er een verhaaltje over 
vertellen. Deze verhaaltjes werden gescoord op de aan- of afwezigheid van 
een instantiatie van het algemene substantief. Deze taak meet een eventuele 
instantiatie weliswaar niet helemaal on-line, maar kan wel als meer on-line 
worden beschouwd dan die welke door Oakhill werd gebruikt. Het 
tijdsinterval tussen het aanbieden van het algemene substantief en het moment 
waarop een eventuele instantiatie wordt gemeten is immers korter dan in de 
cued-recall taak. 

Evenals in Oakhill's experiment waren de proefpersoongroepen gematcht op 
technisch lezen (Eén-Minuut Test van Brus en Voeten). Ook werd een, niet 
geslaagde, poging ondernomen om de proefpèrsoongroepen te matchen op 
intelligentie. De ~oede lezers scoorden over het algemeen iets hoger dan de 
zwakke op Ravens Coloured Progressive Matrices. De uitkomsten van dit 
experiment kwamen overeen met die van Oakhill: in de verhaaltjes die de 
goede lezers over de zinnen vertelden kwamen meer instantiaties van de 
algemene substantieven voor dan in de verhaaltjes van de zwakke lezers. 

Het is mogelijk dat niet het verschil in niveau van begrijpend lezen zelf 
maar het verschil in intelligentie-niveau van de twee proefpersoongroepen 
verantwoordelijk is geweest voor hun verschillende instantiatiescores. Dit 
blijkt uit een post-hoc uitgevoerde correlatie-analyse op de intelligentiescores 
en de instantiatiescores. Deze correlatie bleek tamelijk groot en significant 
(r=.42, p<.01; eenzijdig getoetst). De correlatie tussen lees niveau en 
instantiatiescores bleek kleiner (r=.23) (p<05; eenzijdig getoetst). 

Om te kunnen vaststellen of er een direct verband bestaat tussen niveau 
van begrijpend lezen en de mate waarin wordt geïnstantieerd, voerden we een 
vervolgexperiment uit waarin we de proefpersoongroepen beter matchten op 
intelligentie dan het geval was in dit verkennend experiment. Bovendien 
matchten we de proefpersoongroepen op technisch lezen. 

EXPERIMENT 2 

Methode 

Om zowel op technisch lezen als op intelligentie te kunnen matchen, werden 
nu alle 88 tweedeklassers (én alle 80 vierdeklassers, zie onder) van drie 
lagere scholen bij de voorselectie betrokken. Als maat voor de intelligentie 
van de proefpersonen gold nu hun score op de ongekleurde Progressive 
Matrices van Raven. 

In drie opzichten vormde dit experiment een uitbreiding van het vorige: 
1. Om ook de ontwikkeling van het instantiatiegedrag te kunnen vaststellen, 

werden nu ook vierdeklassers bij het onderzoek betrokken. Er waren dus 
vier in plaats van twee proefpersoongroepen, gevormd door de twee 
niveau's van de variabelen leesniveau (goed en zwak) en leerjaar (2 en 4). 
Van de 168 kinderen die deelnamen aan de voorselectie werden er 80 
geselecteerd voor deelname aan het eigenlijke experiment. Elk van de vier 
proefpersoongroepen bestond uit 20 kinderen. 
2. De te instantiëren woorden waren nu slechts voor de helft 
substantieven. De overige waren verbogen vormen van verba, bijvoorbeeld 
MAAKT in de zin LINDA MAAKT (instantiatie: BREIT) EEN MOOIE TRUI 
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VOOR ROBERT. Er waren 20 zinnen in elk van de twee woordsoort 
condities. 
3. Om na te kunnen gaan in hoeverre eventuele verschillen tussen de 
instantiatiescores van de leesniveau-groepen misschien toegeschreven 
zouden kunnen worden aan verschillen in de kennis die nodig is om te 
kunnen instantiëren, kreeg elke proefpersoon onmiddellijk nadat de 
(spontane) instantiatietest bij hem of haar was afgenomen alle testzinnen 
voor een tweede keer aangeboden en werd bij elk ervan gevraagd naar de 
meest waarschijnlijke referent van het algemeen substantief óf naar een 
ander woord voor de werkwoordsvorm die een instantiatie bedoelde uit te 
lokken. De procedure bij het verzamelen van de spontane instantiaties in 
dit experiment was dezelfde als die welke werd gevolgd in Experiment 1. 

Resultaten 

De uitkomsten van Experiment 2 staan vermeld in Tabel 1. 

Tabel 1. Gemiddeld aantal instantiaties (in percentages) als functie van 
leerjaar, leesniveau en woordsoort. 

spontaan nagevraagd 
leerjaar lees niveau 

subst. verba subst. verba 

2 goed 47 10 28.5 93 44 68.5 
zwak 42 9 25.5 87 39 63.0 

4 goed 66 24 45.0 100 87 93.5 
zwak 57 21 39.0 99 69 84.0 

53.0 16.0 94.8 59.8 

Het linkerdeel van Tabel 1 geeft een overzicht van de uitkomsten van het 
eerste deel van het experiment, waarin spontaan instantiëren werd 
onderzocht, Het rechterdeel geeft een overzicht van de uitkomsten van het 
tweede deel, het "navraag"-experiment. 

Elk van de 80 proefpersonen kreeg twee scores voor spontaan instantiëren, 
namelijk een voor de 20 zinnen met een algemeen substantief als instantiatie 
kandidaat en een voor de 20 zinnen met een werkwoordsvorm als te 
instantiëren woord. Op deze instantiatiescores werd een variantie-analyse 
uitgevoerd. Tevens werd per groep proefpersonen voor elke afzonderlijke 
testzin een instantiatiescore berekend. Deze score was het aantal 
proefpersonen die de bedoelde instantiatie in de betreffende zin hadden 
gemaakt. Op deze scores werd eveneens een variantie-analyse uitgevoerd. 

De hoofdeffecten van woordsoort en van leerjaar waren beide significant bij 
de proefpersoon-analyse, de materiaal-analyse en de gecombineerde 
MinF'-analyse (p<.01 in alle gevallen). Het hoofdeffect van leesniveau was 
echter zeer klein en niet significant. Geen van de interacties was significant. 

Tenslotte werden dezelfde analyses uitgevoerd op de data van het navraag 
gedeelte van het experiment. Opnieuw waren de hoofdeffecten van woordsoort 
en leerjaar significant bij de proefpersoon-analyse, de materiaal-analyse, en 
de gecombineerde MinF'-analyse (p<.05 in alle gevallen). Anders dan bij de 
spontane instantiaties was nu ook het effect van leesniveau, hoewel klein (81% 
voor goede lezers, 74% voor zwakke), significant bij alle analyses (p<05 of 
beter). 
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De interactie tussen woordsoort en leesniveau was significant bij de 
materiaal-analyse (p<. 01); bij de proefpersoon-analyse was zij marginaal 
significant (0.5<p<l .O). De instantiatiescores op substantieven waren 
ongeveer gelijk voor de twee leesniveau-groepen (96% en 93% voor goede resp. 
zwakke lezers), terwijl die op verba groter was voor goede lezers (66%) dan 
voor zwakke (54%). Een post-hoc Newman-Keuls test wees uit dat het verschil 
van 3% tussen de instantiatiescores van goede en zwakke lezers op algemene 
substantieven niet significant was. Alle andere verschilscores waren wel 
significant. Tenslotte was de interactie tussen woordsoort en leerjaar 
significant bij alle drie de analyses (p< .01 in alle gevallen): terwijl de 
instantiatiescores voor substantieven niet veel verschilden tussen de twee 
leerjaren, was er een groot verschil tussen de instantiatiescores voor verba 
(41% voor leerjaar 2, 78% voor leerjaar 4). Op de Newman-Keuls test die werd 
uitgevoerd op de gemiddelden van deze intêractie waren alle verschilscores 
tussen paren van gemiddelden significant. 

Discussie 

De belangrijkste bevinding van Experiment 2 is dat goede en zwakke lezers 
ongeveer evenveel spontane instantiaties produceerden. Anders dan wordt 
gesuggereerd door Oakhills onderzoek, en ook door ons Experiment 1, lij kt 
er geen direct verband te bestaan tussen leesniveau en de mate waarin 
spontaan wordt geïnstantieerd. Dat die relatie wel aanwezig leek in Experiment 
1 is mogelijk toe te schrijven aan een contaminerende invloed in dat 
experiment van de verschillen in intelligentie tussen de leesniveau-groepen: 
over het algemeen waren de goede lezers in Experiment 1 ook intelligenter dan 
de zwakke. In Experiment 2 was dit niet het geval. Over Oakhill's onderzoek 
kunnen we in dit verband weinig zeggen, omdat zij ons geen gegevens 
verstrekt over de intelligentie van haar proefpersonen. 

Omdat leesniveau niet rechtstreeks van invloed lijkt op de mate waarin 
spontaan wordt geïnstantieerd, is het effect ervan op het voorkomen van 
nagevraagde instantiaties niet van wezenlijk belang. Het navraag-experiment 
werd uitgevoerd met als doel na te gaan of kennisverschillen tussen de 
leesniveau-groepen verantwoordelijk gesteld zouden kunnen worden voor 
eventueel op te treden verschillen tussen de scores voor spontaan instantiëren 
van deze groepen proefpersonen. In het licht van de uitkomst dat die scores 
nagenoeg gelijk zijn, is het effect van leesniveau op het voorkomen van 
nagevraagde instantiaties weinig interessant. 

Een tweede uitkomst van ons onderzoek is dat algemene substantieven veel 
vaker spontaan werden geïnstantieerd dan werkwoordsvormen. Dit 
woordsoort-effect bleek even sterk aanwezig in het navraag-experiment, wat 
er op zou kunnen wijzen dat (sommige van; zie onder) de groepen 
proefpersonen over minder achtergrondkennis beschikken orn 
werkwoordsvormen spontaan te kunnen instantiëren dan om algemene 
substantieven te instantiëren. Een nauwkeurige beschouwing van het 
testmateriaal suggereert echter een tweede mogelijke oorzaak van het 
woordsoort-effect in de beide deelexperimenten. De zinnen met algemene 
substantieven als instantiatie-kandidaat doen over het algemeen veel minder 
natuurlijk aan dan die welke bedoeld waren om instantiaties van 
werkwoordsvormen uit te lokken, De relatieve onnatuurlijkheid van de 
eerstgenoemde groep zinnen wordt met name veroorzaakt door de keuze van 
een algemeen substantief in een context die er nauwelijks twijfel over laat 
bestaan wat de specifieke referent van dit substantief is. M.a.w., de context 
dwingt de instantiatie af. Dit is veel minder het geval in zinnen met een 
werkwoordsvorm als instantiatie-kandidaat. Over het algemeen zijn dit op 
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zichzelf heel gewone, natuurlijke taaluitingen, waardoor een instantiatie veel 
minder dwingend is. In het navraag-experiment blijkt het woordsoort-effect 
niet voor alle groepen proefpersonen even sterk aanwezig. De significante 
interacties van woordsoort met leesniveau en van woordsoort met leerjaar laten 
zien, dat het wat sterker is bij zwakke lezers dan bij goede, en dat het veel 
sterker is in leerjaar 2 dan in leerjaar 4. Omdat deze interacties niet 
optreden bij spontane instantiatie, zullen we er niet langer bij stilstaan. 

Tenslotte behoeft het leerjaar-effect, dat evenals het effect van woordsoort 
aanwezig is bij spontane en bij nagevraagde instantiatie, nog enige aandacht. 
Het leerjaar-effect bij spontane instantiatie stemt overeen met de resultaten 
die. Paris en Lindauer (1976) verkregen in hun ontwikkelingsstudie (zie 
boven). Omdat het effect ook optreedt bij nagevraagde instantiatie kan hier, 
anders dan in hun studie, niet worden uitgesloten dat verschillen in 
achtergrondkennis tussen tweedeklassers en vierdeklassers verantwoordelijk 
zijn voor het leerjaar-effect bij spontane instantiatie. 
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