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I

INLEIDING

Lezen is een gecompliceerde activiteit. Woorden moeten herkend worden, dat wil
zeggen, de grafische patronen in kwestie moeten door de lezer gezien worden als
realisaties van bepaalde elementen in zijn woordgeheugen. Nadat het contact tussen
het gedrukte woord en de afbeelding ervan in het woordgeheugen is gelegd, kan de
overige informatie die hoort bij dat woord, zoals de betekenis, beschikbaar komen.
Van woorden die de lezer nog nooit heeft gezien zal hij geen visuele beschrijving in
zijn woordgeheugen hebben. Van woorden die hij slechts zelden heeft gezien zal hij
een visuele beschrijving hebben die mogelijk nog te weinig specifiek is om rechtstreeks te worden ingezet in het herkenningsproces. Als de lezer zo'n visueel onbekend of weinig bekend woord tegenkomt, moet hij via een omweg contact proberen te maken met het woordgeheugen, en wel door het verklanken van de letters of
lettergroepen waaruit het woord bestaat. Als hij de aldus gegenereerde klankvorm
herkent als een woord dat hij eerder gehoord heeft en als zodanig kent, kan via deze
klankvorm alsnog de betekenis beschikbaar komen voor verdere verwerking. Als de
klankvorm hem niet bekend voorkomt, zal hij moeten proberen het onbekende
woord enige inhoud te geven aan de hand van de informatie die de context hem
verschaft, of hij kan het woord laten voor wat het is in de hoop dat zijn begrip van
de tekst niet zal lijden onder zijn luiheid. Als gevolg van deze eerste schriftelijke
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confrontatie met het woord zal een zwak spoor van de visuele woordvorm in het
woordgeheugen worden opgeslagen, dat bij verdere ontmoetingen tussen lezer en
woord versterkt zal worden en uiteindelijk zal resulteren in de beklijfde visuele be- {,
schrijving die rechtstreekse herkennin g mogelijk maakt.
Wanneer tijdens het lezen van een tekst een aantal woorden herkend is, zullen :~·
ze tijdelijk moeten worden vastgehouden in een werkgeheugen opdat er syntactische en semantische analyseprocessen op kunnen worden uitgevoerd. Vervolgens
zal de inhoud van de syntactisch en semantisch geanalyseerde zin gekoppeld moeten worden aan de al eerder opgebouwde representatie van de voorgaande tekst.
Daarbij zal bijvoorbeeld in deze representatie gezocht moeten worden naar de antecedenten van de 'anaforen' (terugverwijzende woorden) in de nieuwe zin en zal
vaak via inferenties vanuit achtergrondkennis informatie die niet expliciet in de
tekst gegeven is aan de representatie moeten worden toegevoegd.
Deze - zeer onvolledige - beschrijving van de activiteiten van de lezer moge
een indruk geven van de complexiteit van het leesproces. De lezer moet beschik-v">
ken over verschillende soorten kennis (over letters, lettergroepen, klanken, woorden, syntactische regels, wereldkennis etc.) en hij moet beschikken over procedures om deze soorten kennis - en elk op het juiste moment - in te zetten. Als er op.
enig moment een benodigd stukje kennis ontbreekt of een procedure niet voldoende wordt beheerst, stokt het leesproces. We lopen allemaal wel eens vast, bijvoorbeeld bij een woord dat we verkeerd segmenteren ('bommel-ding' voor,
'bom-melding'), bij een gramm aticale structuur met veel inbeddingen ('Hij is de
man van de vriendin van een broer van mijn vader'), of een begrip dat we niet·
kennen. Maar sommige lezers lopen opvallend veel vaker vast. Wat mankeert er »
aan het lezen van deze 'zwakke' lezers? Deze vraag is in dit hoofdstuk aan de orde ..•
Ik zal een aantal studies bespreken waarin de prestatie van goede en zwakke lezers ·
op een aantal leestaken (en op andere taken) vergeleken wordt. De zwakke lezers?"
in deze studies hebben niet met ernstige leesstoornissen te kampen, maar lezen wel .
slechter dan de gemiddelde lezer op die leeftijd.
Uit de complexiteit van het leesproces mag worden afgeleid dat er veel potentiële oorzaken voor leesproblemen zijn, op alle niveaus van verwerking van de , ,
leesstof De problemen kunnen bijvoorbeeld veroorzaakt worden doordat de beschikbare kennis op een bepaald moment ontoereikend is of doordat kennis die er
wel is niet voldoende snel opgediept kan worden. Of zij kunnen het gevolg zijn ·
van moeizaam verlopende coderingsprocessen. Het is mogelijk dat sommige van
die probleembronnen maar een enkele zwakke lezer kenmerken, terwijl andere op ~
grote schaal leesmoeilijkheden veroorzaken. Sommige bemoeilijken misschien elke
leesactiviteit terwijl andere zich mogelijk alleen manifesteren bij een leesactiveit,
van een bepaald type. Een aantal oorzaken van leesmoeilijkheden zal hier ter spra~
kc komen. De eerste hiervan is het moeizaam 'decoderen' van woorden, een term
die enige uitleg behoeft. Aan de invloed van de decodeer-vaardigheid op de lees ... ,i
prestatie wordt hier uitgebreid aandacht besteed, omdat we over duidelijke aanwij- ~
zingen beschikken dat geroutineerd decoderen een randvoorwaarde is voor het -'l
soepele verloop van alle lezen door elke lezer. Haperingen bij het decoderen hebben een negatieve uitwerking op alle latere niveaus van het leesproces.
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term 'decoderen' wordt door verschillende onderzoekers verschillend gebruikt.
Goodman (zie bijvoorbeeld Goodman, 1982) gebruikt hem consequent en correct,
namelijk in zijn letterlijke betekenis, het kraken van de woordcode, het achterhalen
van de betekenis van het woord. De term is dan neutraal ten aanzien van de wijze
waar op het proces zich voltrekt. Vaker wordt de term in meer specifieke zin gebezigd, verwijzend naar het uitvoeren van handelingen aan woorddelen, bijvoorbeeld
individuele letters of lettergroepen, die resulteren in een code waarmee contact gelegd kan worden met de corresponderende representatie in het geheugen. 'Fonologische hercodering' of 'verklanking', waarbij letters of lettergroepen eerst worden
omgezet in ermee geassocieerde klanken en deze klanken vervolgens worden samengevoegd tot de klankvorm van het woord, is een voorbeeld van decoderen in
deze meer specifieke zin van het woord. Goodman (1982) protesteert tegen dit gebruik van de term. Dij dit verklanken wordt immers alleen maar de ene taalcode, de
grafisc he, omgezet in een andere, de klankvorm, een proces dat Goodman liever
'hercoderen' noemt. Het proces van verklanken op zichzelf resulteert niet in het begrip van het woord. Dat dit hercoderen op zichzelf niet tot betekenistoekenning
leidt mag blijken uit het feit dat via dit proces ook aan betekenisloze letterreeksen
een k.lankvorm kan worden toegekend. Perfetti en Lesgold (1979) gebruiken de
termen 'fonologisch decoderen' en 'semantisch decoderen' om het onderscheid tussen verklankin g en betekenistoekenning aan te duiden. Voorzover het aangeboden
stimulus-materiaal uit woorden bestaat, wordt hieronder met de term 'decoderen'
woordherkenning in enge zin bedoeld, waarbij woordherkenning niet noodzakelijk
betekenistoekenning impliceert. De term is neutraal ten aanzien van de wijze waarop woordherkenning tot stand komt, bijvoorbeeld, via het verklanken van losse letters of lettergroepen of via het in zijn geheel 'matchen' van de grafisch gecodeerde
letterreeks aan de representatie van die code in het woordgeheugen. In het geval
van niet-woorden als srimulusmateriaal, verwijst de term 'decoderen' naar het genereren van de klankvorm van de letterreeks in kwestie. Waar nodig wordt ter plekke
een nauwkeuriger omschrijving van het bedoelde proces gegeven.
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DECODEREN

Perfetti en zijn collega's (Perfetti & Hogaboam, 1975; Hogaboam & Perfetti, 1978;
Perfetti, Finger & Hogaboam, 1978; Perfetti & Lesgold, 1979; Perfetti & Roth,
1981; Perfetti, 1985) hebben een model van leesvaardigheid ontwikkeld dat in de
meer recente publikaties wordt aangeduid als het 'verbale-efficiëntie-model'. In dit
model speelt de vaardigheid waarmee de lezer geschreven woorden decodeert een
cruciale rol in zijn leesvaardigheid. De belangrijkste claim van het model is dat begrijpend lezen bemoeilijkt wordt als andere dan begripsprocessen overmatig beslag
leggen op de - beperkte - aandachtscapaciteit van de lezer. Het decoderen van
woorden nu zou bij zwakke lezers meer aandacht vergen, minder geautomatiseerd
zijn, dan bij goede lezers, met als gevolg dat de aandacht die resteert voor begripsprocessen, zoals het integreren van zinsbetekenissen en het maken van gevolgtrekkingen, kleiner is bij zwakke dan bij goede lezers.
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Dat deco deren bij zwakke lezers moeizaam verloopt blijkt onderm eer uit het onderzoek naar de relatie tussen leesvaardigheid en vaardigheid in decoderen van

'
Perfetti en Hogaboam (1975). Zij lieten goede en zwakke lezers uit de derde ea.'
vijfde klas van de lagere school woorden en pseudowoorden (letterreeksen die zijn
samengesteld conform de spelling- en klankregels van - in hun geval - het Engels; ·
maar die geen betekenis dragen, bijvoorbeeld PLUNC) hardop lezen en registreerden daarbij de reactietijden. In hun onder~oek gebruikten zij zowel hoog- als laag,;)
frequente woorden (woorden die respectievelijk veel en weinig gebruikt wordenj,".'
De reactietijd was de tijd tussen het moment waarop het woord of pseudowoord;
werd aangeboden en het tijdstip waarop de proefpersoon zijn reactie inzette. Deze·:.
reactietijd wordt in het vervolg de hardop-leestijd genoemd. Voor beide leerjarea'
gold dat de hardop-leestijden van de goede lezers korter waren dan die van dè'.,
zwakke. Bovendien bleek het verschil in reactietijd tussen goede en zwakke lezen
groter voor laag-frequente woorden en pseudowoorden dan voor hoog-frequentewoorden. Dit laatste resultaat suggereert dat lezers bij het decoderen van woorden
twee verschillende processen inzetten, en dat goede en zwakke lezers zich vooralop één van deze twee van elkaar onderscheiden. De bedoelde processen zijn (1)\
'onmiddellijke' herkenning via het rechtstreeks 'matchen' van het geschrevea,
woord in zijn geheel aan de visuele descriptie van dit woord in het woordgeheugen ·''
van de lezer, en (2) het 'echte' decoderen, waarbij herkenning tot stand komt via
verwerking van eenheden kleiner dan het woord, bijvoorbeeld de verklanking en ·
daaropvolgende samenvoeging van verklankte letters of letterclusters. Het spreekt ~
vanzelf dat onmiddellijke herkenning alleen kan plaatsvinden voor die woorden
waarvoor een - betrekkelijk volledige - visuele beschrijving in het woordgeheugen bestaat. Dit zal vooral vaak het geval zijn bij woorden die de lezer al clikwijls
onder ogen heeft gehad, hoog-frequente woorden dus. Bij laag-frequente woorden~
komt het vaker, en bij pseudowoorden altijd, aan op het echte decoderen, het ont- ~
sleutelen. Uit het feit dat de verschillen tussen de hardop-leestijden van goede en-:
zwakke lezers op laag-frequente woorden en op pseudowoorden groter waren dan
op hoog-frequente woorden kan daarom worden afgeleid dat goede en zwakke le- "
zers zich vooral op het punt van het echte decoderen van elkaar onderscheiden.
Frederiksen (1978; 1981) toonde aan dat ook nog op veel latere leeftijd (zijn proef;·
personen waren middelbare scholieren) verschillen in leesvaardigheid gepaard gaait
met verschillen in de snelheid waarmee woorden, en vooral pseudowoorden, ge,,_ i
decodeerd worden.
· ''
Perfetti en Hogaboam (1975) waren zich wel bewust van de louter correlatio- ~
nelc aard van hun studie: het aangetoonde verband tussen leesvaardigheid en dec~·-.
deer-gemak is in overeenstemming met, maar geen onomstotelijk bewijs voor dé...
validiteit van het verbale-efficiëntie-model. Het model spreekt immers van een
causaal verband tussen decodeer-gemak en leesvaardigheid, maar over de richting
van het aangetoonde verband doet Perfetti en Hogaboams onderzoek geen uit- ''°
spraak. Het is daarom bijvoorbeeld niet uitgesloten dat een andere factor de oor-'
zaak is van zowel de decodeer-vaardigheid als de leesvaardigheid van het kind. In
een volgende studie onderzoeken Hogaboam en Perfetti (1978, Experiment 2) de
mogelijkheid of leeservaring misschien ten grondslag ligt aan beide. Het is immers
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aannemelijk dat goede lezers meer lezen en dus meer gelezen hebben dan zwakke
~- De onderzoekers lieten goede en zwakke lezers, allen vierdeklassers, gedu.. -.de drie dagen verschillende handelingen aan pseudowoorden verrichten. Aantal
:, en aard van de handelingen waren gelijk voor de beide leesniveaugroepen. De
j .rle dag werden hardop-leestijden geregistreerd op ondermeer de geoefende
~ jieudowoorden. De gedachte achter het experiment was de volgende: als hoeveel.kid leeservaring verantwoordelijk is voor de waargenomen verschillen tussen goede en zwakke lezers, zou er bij een gelijke hoeveelheid ervaring geen verschil
fll)ete n zijn tussen de decodeer-prestaties, gemeten aan de hardop-leestijden, van
· 11eze groepen lezers. Als daarentegen goede lezers onafhankelijk van leeservaring
zijn in decoderen, zouden hun decodeer-prestaties gunstig moeten afsteken
•: -~ere hardop-leestijden) tegen die van zwakke lezers, ook nadat beide groepen
~.,iadezelfde mate en op dezelfde wijze aan de pseudowoorden zijn blootgesteld. De
_llardop-leestijden van de goede lezers bleken ook nu korter dan die van de zwakke
.~lelers, en de onderzoekers sloten daarom een verschil in leeservaring uit als oor"·: 'aak van het meer efficiënte decoderen van de goede lezers. Sluitend lijkt deze
· conclusie echter niet: noch de goede, noch de zwakke lezers hadden voor het ex' periment enige ervaring opgedaan met de pseudowoorden, zodat bij de aanvang
·- het experiment leeservaring met deze stimuli in hun geheel voor de twee lees-,urdigheidsgroepen inderdaad gelijk was. Maar het ligt voor de hand dat met leesenaring niet alleen het vermogen om woorden onmiddellijk in hun geheel te her1:ermen toeneemt, maar ook de routine in het decoderen van eenheden kleiner dan
Jict woord. Van dit laatste leereffect van leeservaring zou dan natuurlijk ook geftnrilc gemaakt kunnen worden bij het decoderen van pseudowoorden; de conclu- ie van Perfetti en Hogaboam dat op grond van hun onderzoeksresultaat leeserva,- iillg kan worden uitgesloten als basis van zowel decodeervaardigheid als leesvaar'. digheid lijkt dan ook voorbarig. Dit onderzoek draagt dus niet wezenlijk bij aan de
/ -.rug of er inderdaad een direct causaal verband bestaat tussen decodeervaarcligheid
,·· en leesvaardigheid. Een verklaring die verenigbaar is met het verbale-efficiëntie, -,del zonder ervaring als basis van een goede decodeervaarcligheid uit te sluiten is
;,:;:-,.&-volgende: leeservaring resulteert in efficiënt decoderen, dat op zijn beurt een
· goede leesvaardigheid tot gevolg heeft.
Als leesproblemen inderdaad grotendeels toegeschreven moeten worden aan
~ifieke problemen bij het decoderen van woorden, dan moeten verschillen tusîcn goede en zwakke lezers zich vooral of uitsluitend manifesteren op verbale sti111uli. Bij het uitvoeren van taken aan niet-verbale stimuli zoals getallen, kleuren en
.. plaatjes zouden de leesniveau-groepen niet noemenswaard van elkaar moeten ver4Chlllen. Dit is precies wat Perfetti, Finger en Hogaboam (1978) vonden. Hun
."! #ICCS t interessante bevinding was dat opnieuw de hardop-leestijden van de zwakke
fczcrs op woorden beduidend langer waren dan die van de goede lezers (de proefpersonen waren derdeklassers), terwijl daarentegen de reactietijden bij het benoemen van plaatjes voor beide groepen lezers hetzelfde was. De plaatjes waren visuele
albceldingen van dezelfde objecten als die waarnaar de woorden in het hardopIces-gedeelte van het experiment verwezen. De kinderen produceerden dus in bei'" de gedeelten van het experiment precies dezelfde woorden, zodat de verschillende
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uitkomsten op de tw ee taken niet kunn en worden toegeschr even aan een ongelijke
moeilijkh eidsgraad van het articu leren van de responsies.
Hierboven werd de term decoderen meestal gebruikt in de ruim e zin van

woordherkenning en werd niet in detail ingegaan op de verschillende aan woordherkenning te onderscheiden deelprocessen. Frederiksen (1978) onderscheidt drie.
niveaus binnen woordherkenning en onderzoekt de relatie tussen elk van deze niveaus enerzijds en leesvaardigheid anderzijds. Onder het 'perceptuele niveau' verstaat hij ondermeer het aftasten van de visuele informatie en het coderen van letten
en lettergroepen. Onder het 'decodeer-niveau' begrijpt hij het decoderen in enge
zin, het omzetten van letters of lettergroepen in klanken. Het 'lexicale niveau' om- /·
vat processen waarmee op basis van de gecodeerde informatie toegang verkregen
wordt tot de informatie die is opgeslagen in het mentale lexicon (woordgeheugen),
zoals de betekenis en uitspraakwijze van woorden. De perceptuele vaardigheid van
de proefpersonen in zijn onderzoek - middelbare scholieren - onderzocht Frede- _,
riksen met behulp van een bigram-identificatietaak (een bigram is een lctterpaar):
de kinderen moesten paren van naburige letters in kort aangeboden letterreeksen
identificeren. Vaardigheid in decoderen, hier dus verklanken, onderzocht hij met
behulp van de eerder besproken hardop-leestaak. Vaardigheid in processen op het
lexicale niveau tenslotte onderzocht hij met behulp van de 'woordbeslissingstaak' ·
(waarin proefpersonen letterreeksen als woord of niet-woord classificeren). Uit de
resultaten van zijn onderzoek concludeert Frederiksen (1978) dat goede en zwakke
lezers verschillen in zowel perceptuele als decodeer-vaardigheden en in het gebruik,~_,.,
van deze vaardigheden bij het identificeren van woorden.
Alle boven besproken onderzoeksresultaten zijn verenigbaar met het verbale-efs ,.
ficiëntie-model, dat stelt dat moeizaam decoderen een zwakke leesvaardigheid tot :
gevolg heeft. Het aangetoonde verband is echter correlationeel, iets waaraan veel
onderzoekers, inclusief Perfetti en zijn collega's zelf, ons voortdurend herinneren,
Ook sluiten zij niet uit dat ook andere factoren verantwoordelijk kunnen zijn voor.
leesproblemen (zie bijvoorbeeld Perfetti en Roth, 1981; Perfetti, 1985). Een aantal"
daarvan zal verderop ter sprake komen. Een meer directe aanwijzing dat vlot deco- ','ff'
deren inderdaad een belangrijke voorwaarde is voor een goede leesvaardigheid, is
het succes van leesmethoden waarin vanaf het begin betrekkelijk veel aandacht
wordt besteed aan decoderen (ik kom daar later op terug).

· de effectiviteit van een groot aantal methoden voor aanvankelijk lezen die destijds
in Amerika gebruikt werden (zie ook Chall, 1979).
Desondanks ageerde Goodman, een prominente en invloedrijke onderzoeker
,an het leesproces in de vroege jaren zeventig, fel tegen het gebruik van dergelijke

methoden in het onderwijs. Hij achtte ze juist verantwoordelijk voor de leesproblemen die veel kinderen maar ook volwassenen ondervinden, en stelde het ver,, dwijnen van analfabetisme in het vooruitzicht als in het leesonderwijs niet langer
· aoveel nadruk zou liggen op 'word attack' vaardigheden zoals het omzetten van
letters in klanken (zie bijvoorbeeld Goodman, 1972, 1976; en Gollasch, 1982, voor
een overzicht van Goodmans werk). Hij propageerde het gebruik van leesmethoden waarin de 'structurele redundantie' waarin op alle niveaus van taal sprake is,
wordt uitgebuit. Hiermee wordt bedoeld dat delen van taaluitingen voorspelbaar
,-_, lijn op grond van de context waarin ze staan. Zo kan soms louter op basis van het
100rafgaande tekstfragment voorspeld worden welk woord er vervolgens zal komen. De situatie waarin de precieze identiteit van een bepaald woord op basis van
de context voorspeld kan worden is relatief uitzonderlijk. Wat veel vaker voorkomt is dat de lezer al een vage notie heeft van de betekenis van een woord verderop in de tekst en dat de woordsoort ervan al bekend is. Ook zijn bepaalde letf.CJS in een woord te verwachten op basis van een voorafgaande lettergreep, bij'fOOrbeeld, 'h' na 'se'. Goodman is van mening dat kinderen wanneer ze beginnen
met lezen deze aan taal inherente redundantie van nature benutten door voortduiend context in te zetten om tot woordherkenning te komen, zoals ze dat ook
doen bij het begrijpen van spraak. Dit natuurlijke gedrag zou versterkt moeten
worden omdat een goede leesvaardigheid, aldus Goodman, juist door dit gedrag
. 'gekenmerkt wordt. Efficiënte woordherkenning zou tot stand komen via een inJtractie tussen de informatie aanwezig in de stimulus zelf, het woord in de tekst, en
semantische en syntactische informatie ontleend aan de voorafgaande context. De
. 1111twikkeling naar leesvaardigheid zou dan bestaan uit het ontwikkelen van (1) selectie-strategieën waarmee de meest bruikbare grafische informatie geselecteerd
wordt, (2) predictie-strategieën waarmee geanticipeerd kan worden op wat er verderop in de tekst staat, (3) bevestigingsstrategieën waarmee de predicties geverifieerd of gefalsificeerd kunnen worden, en (4) correctie-strategieën waarmee verkeerde predicties gecorrigeerd kunnen worden. De kern van de leesproblemen van
de zwakke lezers zou zijn dat bij hen deze strategieën minder goed tot onrwikketing gekomen zijn. Goodman verweet de heersende leesmethoden dat zij deze van
nature bij beginnende lezers aanwezige, en voor het leren lezen profijtelijke, werk3 I DE ROL VAN CONTEXT BIJ WOORDHERKENNlNG
wijze niet alleen niet stimuleren, maar zelfs onderdrukken door het belang dat zij
hechten aan het correct leren identificeren van losse woorden of van zelfs nog kleiAls het probleem van zwakke lezers vooral gelegen is in de moeilijkheden die zij
11ere eenheden. Deze nadruk op letters en woorden zou bij kinderen de volgens
ondervinden bij het decoderen van woorden, zoals het verbale-efficiëntie-model •
Goodman verkeerde indruk wekken dat het bij lezen aankomt op nauwkeurige in
veronderstelt, mag worden verwacht dat zij gebaat zijn bij veel oefening in decoplaats van globale herkenning van kleine taaleenheden en zou hun aandacht afleideren, zoals het verklanken van letters. Dit zou leiden tot automatisering van,~ . .,
den van het eigenlijke leesdoel, namelijk het begrip van de tekst, het kennisnemen
woordherkenning, zodat meer aandacht vrijkomt voor begripsprocessen. Ook mag._-·-·
nn de boodschap van de schrijver. Goodmans boodschap voor het leesonderwijs is
worden verwacht dat leesmethoden waarin veel nadruk wordt gelegd op decodedan ook dat de aandacht verlegd moet worden van het ontslcutclcn van woorden
ren succesvoller zijn dan die waarin decoderen minder aandacht krijgt. Dit is inmar het begrijpen van de boodschap, en dat kinderen gestimuleerd moeten worderdaad de belangrijkste conclusie van Chall (1967) in haar mammoet-studie nm
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den in het benutten van de semantische en syntactische redundantie in taaluitingen,
in dit geval schri ftelijke taaluitingen. Om die redundantie op alle niveaus ten volle,

te kunnen benutten, zullen heel vroeg in het leerproces teksten in plaats van l~-- ;
woorden als lesmateriaal moeten dienen.
"'
Veel van Goodmans opvattingen en observaties lijken zinnig. Taaluitingen be:;,.::,,;;
zitten inderdaad een grote mate van redundantie en het belangrijkste doel van le:
zen is ongetwijfeld het begrijpen van de in de taaluiting vervatte boodschap. Ook
zullen weinigen Goodmans observatie bestrijden dat beginnende lezers context be- ·'
nutten bij het herkennen van woorden en andere taalkundige eenheden. In minstens één opzicht doen goede lezers dat inderdaad beter dan zwakke: in het eerder.
besproken onderzoek van Frederiksen (1978) bleken goede lezers meer geholpen
dan zwakke door redundantie binnen bigrammen bij het identificeren van deze bigrammen. Maar een van Goodmans waarnemingen, die juist bepalend is geweest;
-1-~. ,,
voor de kern van zijn leesmodel en voor zijn adviezen aan het leesonderwijs, lijkt,- J
echter door de feiten achterhaald, namelijk dat zwakke lezers betrekkelijk weinig -gebruik zouden maken van 'woord-externe' contextuele informatie bij het identi-:
ficeren van woorden. Met 'woord-externe' contextuele informatie doel ik op de
grammaticale structuur en betekenis van de tekstfragmenten die voorafgaan aan en
volgen op het te herkennen woord. Dit type context is hieronder aan de orde.
Als zwakke lezers bij het herkennen van woorden helemaal geen gebruik zouden maken van de omringende context (wat Goodman niet beweert), zou bij hen
de herkenningstijd voor woorden in context even lang moeten zijn als die voor
losse woorden. Perfetti en Roth (1981; zie ook Stanovich, 1980) rapporteren onderzoeksgegevens waaruit blijkt dat dit niet het geval is: het hardop lezen van
woorden die goed passen in de context van een verhaal bleek bij zwakke leun
aanzienlijk minder tijd te kosten dan het lezen van dezelfde, maar zonder context.
aangeboden woorden. Het verschil tussen de met context en zonder context condities was bij zwakke lezers zelfs groter dan bij goede. Dit laatste resultaat nu is in
strijd met Goodmans karakterisering van de zwakke lezer. Het wijst erop dat zwakke lezers bij woordherkenning meer gebruik maken van context dan goede lezers, "!Het verschillend gebruik van context door goede en zwakke lezers manifesteert
zich niet alleen in een relatief grote versnelling van woordherkenning bij zwakke
lezers wanneer het woord in kwestie voorkomt in een context waarin het goed
past ('Lotte ging elke woensdagmiddag naar haar VRIENDIN'). Het verschil tussen de leesvaardigheidsgroepen komt ook tot uitdrukking in een grotere vertraging
van woordherkenning bij zwakke dan bij goede lezers wanneer het woord niet los
voorkomt maar in een context waarin het niet thuishoort ('Lotte ging elke weensdagmiddag naar haar REGEN').
Mogen we uit deze resultaten ook afleiden dat zwakke lezers juist gevoeliger
zijn voor context dan goede lezers? Perfetti en Roth (1981; zie ook Stanovich,
1980) laten zien dat dat niet het geval is. Aan de proefpersonen, goede en zwakke
lezers, werd gevraagd op basis van de voorafgaande tekst het volgende woord te
voorspellen. De goede lezers presteerden beter dan de zwakke. Het lijkt er dus op
dat zwakke lezers minder gevoelig zijn dan goede voor context, maar dat ze er desondanks bij het herkennen van woorden meer gebruik van maken. Het is aanne208

melijk dat ze zich meer verlaten op contextuele informatie om hun betrekkelijk
geringe vaardigheid in het decoderen van de grafische informatie te compenseren.
T0t dezelfde conclusie komt Stanovich (1980) in zijn uitvoerige bespreking van de
literatuur over de relatie tussen het gebruik van context en individuele verschillen
in leesvaardigheid. Zowel Perfetti en Roth (1981) als Stanovich (1980; zie ook
West en Stanovich, 1978) wijzen erop dat niet alleen zwakke lezers bij woordherkenning meer gebruik maken van context dan goede, maar dat ook jongere lezers
dat meer doen dan oudere: contexteffecten blijken groter te zijn bij derdeklassers
dan bij vierdel<lassers (Perfetti en Roth, 1981 }, en groter bij kinderen dan bij volwas.senen (West en Stanovich, 1978).
Hierboven werd geopperd dat zwakke lezers beschikken over een geringe vaardigheid om op basis van alleen de grafische informatie woorden te herkennen, en
dat zij deze door het gebruik van context compenseren. De term 'compenseren'
suggereert een doelbewust inzetten van de context bij woordherkenning. Zo'n
doelbewust gebruik van context is een 'attentionecl' proces, een proces dat aandacht vraagt. Aandachtsprocessen kosten, in vergelijking met processen die zich automatisch voltrekken, over het algemeen veel tijd. Het gevolg hiervan is dat een
attcntioneel gebruik van context bij woordherkenning zich alleen kan manifesteren
wanneer context-vrije woordherkenning, dus woordherkenning op basis van de
aimulus-informatie alleen, traag tot stand komt. Bij goede lezers, bij wie woordherkenning verder is geautomatiseerd en daarom sneller verloopt dan bij zwakke
lezers, zal dus vaker dan bij zwakke lezers woordherkenning zich al voltrokken
hebben op het moment dat de relevante context-informatie beschikbaar komt.
Met andere woorden, zelfs al zouden goede lezers in dezelfde mate als zwakke
/context willen inzetten bij het herkennen van woorden, dan nog zou het effect erffll betrekkelijk klein zijn.
Een andere implicatie is dat, ongeacht de leesvaardigheid van de lezer, contexteffecten groter moeten zijn bij woorden waarvan de herkenning traag verloopt
(bijvoorbeeld omdat ze lang zijn of omdat ze weinig voorkomen) dan bij woorden
die sneller worden herkend. Dit blijkt inderdaad het geval (e.g., Becker, 1979; Fischler & Goodman, 1978; Perfetti & Roth, 1981). Dus ook bij goede lezers speelt
context een rol bij woordherkenning, maar minder vaak dan bij zwakke.
Samenvattend kunnen we dus zeggen dat zwakke lezers slechter zijn dan goede
in het herkennen van woorden op basis van de informatie die de woorden zelf verschaffen, en dat ze daarom meer dan goede gebruik (kunnen) maken van contextuele informatie om woorden te herkennen. De extra aandacht of 'verwerkingscapaciteit' die de zwakke lezer aan woordherkenning moet besteden moet Qhtrdkken
worden aan de totale, beperkte, verwerkingscapaciteit die hij tot zijn be~chikking
heeft. Een zwakke lezer zal daarom minder aandacht over hebben voor begripsprocessen die zich voltrekken na woordherkenning, bijvoorbeeld voor het integreren
van het zojuist herkende woord in de lopende zin en in de al opgebouwde representatie van de voorgaande tekst. Dit zal resulteren in een betrekkelijk gering begrip van de tekst.
Zo kan het gebeuren dat de zwakke lezer, omdat hij meer gebruik moet maken
van context om tot woordherkenning te komen, deze context minder dan de goede
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lezer kan gebruiken voor begripsprocessen op een hoger niveau van het verwerken
van de tekst (Stanovich, 1980).
De onderwijskundige implicatie van deze onderzoeksresultaten is dat er in hét,:aanvankelijk leesonderwijs veel tijd zal moeten worden ingeruimd voor elementai: /
re decodeer-operaties. Woordherkenning moet zo vroeg mogelijk niet alleen co-,:~
reet maar ook moeiteloos, geautomatiseerd, verlopen (zie Van Leyden, 1989,
35-36, en Seegers, 1985, voor de beschrijving van een experimentele techni
waarmee de graad van automatisering van woordherkenning gemeten kan wo:
den). Pas als dit stadium grotendeels is bereikt (grotendeels, want verdere automatisering gaat lang door) kan het leesonderwijs zich meer direct concentreren op zij~
uiteindelijke doel, het aan de leerling bijbrengen van de kunst om kennis te nemen,\_
van de boodschap van de schrijver.
-~

4 I LEZEN VOORBIJ WOORDHERKENNING
Het moeiteloos context-vrij herkennen van woorden is onontbeerlijk voor eea
goede leesvaardigheid, maar biedt daarvoor geen garantie. Voor een goed tekst~ •
grip is meer nodig. Zo moet de lezer bijvoorbeeld gebruik maken van context ~
van zijn kennis van de omringende wereld om informatie die alleen impliciet in dof'
tekst aanwezig is af te leiden en toe te voegen aan zijn representatie van de tekst.
en moet hij de antecedenten van anaforische (terugverwijzende) woorden bepalen
(bijvoorbeeld, in het zinspaar 'Een heer met bolhoed repte zich door de Lei(i.;..
sestraat. Hij ging bij Metz naar binnen', is 'een heer met bolhoed' het antecedent
van de anafoor 'hij'). Als hij op deze punten tekort schiet, zal zijn tekstbegrip daar~.;:-,
1
onder lijden. Hier zullen een aantal studies worden besproken waarin de rol van"-_."-'
onder meer deze 'latere' processen (volgend op woordherkenning) bij leesvaardig- ·'
heid werd onderzocht. Voor een goed begrip van spraak moeten trouwens veel van~
de bedoelde processen ook worden uitgevoerd. Met andere woorden, dé, ,
leesproblemen die hier besproken worden, zijn mogelijk manifestaties van e~
meer algemene taalgebruiksstoornis (zie Just & Carpenter, 1987, pp. 463-465, v~ j,
een uitgebreidere bespreking van de relatie tussen lees- en luistervaardigheid), H~ ~Î
kan dan ook gebeuren dat een onderzoeker gedragskenmerken van goede en
zwakke lezers onderzoekt met behulp van een taak waarin het testmateriaal auditief ·
wordt aangeboden.

5 I INFEREREN
Oakhill (1983) onderzocht de relatie tussen enerzijds de leesvaardigheid van zeveneóàchtjarigen en anderzijds de mate waarin zij context gebruiken om specifieke W
tekenissen te infereren van woorden die op zich een ruimere betekenis hebben.\
Dit proces noemt zij 'instantiërcn' (bijvoorbeeld 'kat' voor 'dier' in de zin: 'Het '"t
dier zat de muis achterna'). Evenals in de verderop te bespreken studies van Oak- ·
hill, zorgde zij ervoor dat de goede en zwakke lezers gelijk presteerden op een
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woordherkenningstest. Oakhill maakte gebruik van de volgende geheugentaak: de
pocfpersonen kregen een serie korte zinnen te horen, in elk waarvan een zelfstan. dig naamwoord voorkwam met een algemene betekenis (bijvoorbeeld 'dier') waar·-._~ door de context een meer specifieke betekenis (bijvoorbeeld 'kat') werd
, pggereerd. Nadat ze deze zinnen gehoord hadden, kregen ze telkens een steek--_:,r. woord te horen, waarbij ze zich de bij dat woord horende zin moesten herinneren.
'_~steekwoorden fungeerden ofwel de 'algemene' zelfstandige naamwoorden pre}ida zoals ze voorkwamen in de oorspronkelijk aangeboden zinnen (bijvoorbeeld
' •c&er'), ofwel de 'specifieke' zelfstandige naamwoorden, de dragers van door de
COlltext gesuggereerde betekenis van deze algemene zelfstandige naamwoorden
(bijvoorbeeld 'kat'). De herinneringsscores van goede en zwakke lezers bleken geijk in de conditie waarin de algemene steekwoorden werden aangeboden, maar
-~ van zwakke lezers waren beduidend lager dan die van goede in de conditie met
je specifieke steekwoorden. Een bekende aanname in de geheugenpsychologie is
dat een steekwoord (of andere 'ophaalinformatie') alleen helpt bij het ophalen van
gezochte informatie uit het geheugen, als op het moment dat die informatie
werd opgeslagen de informatie vervat in het steekwoord ook was opgenomen als
icel van die informatie. Aansluitend bij die opvatting concludeerde Oakhill dat
f)Cde lezers kennelijk vaker dan zwakke tijdens het lezen spontaan context-infer- •tic gebruiken om specifieke woordbetekenissen te infereren. Deze specifieke
~woordbetekenissen gaan dan deel uitmaken van de representatie die van de be:•:_· àdfende zin wordt opgeslagen. Als dan later de met deze betekenissen correspon~· dtrcnde woorden worden aangeboden, kunnen zij als zodanig effectief zijn bij het
· ophalen van de bijbehorende zinnen uit het geheugen.
Het onderzoek van Oakhill (1983) werd door De Bil (1987) met gebruikrna- -~ van een iets andere experimentele procedure herhaald. In haar onderzoek las
·4c proefleidster steeds een zin voor die door de proefpersoon werd meegelezen.
,lvcnals in Oakhills studie kwam in elke zin een woord voor waarvan de omrin. aaide context een betekenis suggereerde die specifieker was dan zijn eigenlijke beipcnis ('De man [instantiatie.bakker] maakt allerlei soorten brood en gebak'). De
f10efj,ersoon werd gevraagd na elke zin een verhaaltje te vertellen dat betrekking
tiad op de inhoud van de zin. Gekeken werd hoe vaak de proefpersoon bij het verjellen van zijn verhaal de bedoelde instantiatie produceerde. Deze taak is dus, an'dtis dan die van Oakhill, geen geheugentaak. Ook De Bil (1987) vond dat goede
lezers van acht jaar, allen tweedeklassers, vaker dan hun minder goed lezende leef·- tijdgenoten spontaan de door de context gesuggereerde meer specifieke betekenis
···,, ~ de testwoorden instantieerden. De leesniveaugroepen verschilden niet in hun
prestatie op een woordherkenningstest (de één-minuut-test voor technische leesnardigheid van Brus & Voeten, 1973).
In een tweede experiment zorgde De Bil (1987) ervoor dat haar leesniveau-groepen niet alleen gelijk waren in technische leesvaardigheid, maar eveneens in intelliptie. Een andere uitbreiding ten opzichte van haar eerste experiment was de toe,ocging van vierdeklassers aan het onderzoek. Vierdeklassers bleken vaker te instanciercn dan tweedeklassers. Maar de meest opvallende uitkomst van dit experiment
1nS dat goede lezers nu niet significant vaker de testwoorden instantieerden dan de
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zwakke. Een verklaring voor de verschillende resultaten van de twee experimentea,
is dat in het eerste verschillen in intelligentie tussen de twee leesniveaugroepen m
dan verschillen in leesniveau verantwoordelijk zijn geweest voor de verschillen ia.~
instantiatiegedrag. Een post hoc op de gegevens van het eerste experiment uitgcl
voerde correlatie tussen intelligentie van de proefpersonen en aantal door hen ge-·.
produceerde instantiaties leverde een ondersteuning voor deze verklaring: deze COPrelatie bleek tamelijk groot (r
.42), groter dan die tussen het leesniveau van
proefpersonen en hun instantiatie-scores (r = .23; zie De Bil en De Groot, 1986).
In de bespreking van haar onderzoeksresultaten merkte Oakhill (1983) op dat
de verschillende prestaties van de goede en zwakke lezers in haar experiment het
gevolg zouden kunnen zijn geweest van het betrekkelijk vaak oproepen van vis~'
ele voorstellingen van de aangeboden zinnen door goede lezers. Bij het oproe~,
van visuele voorstellingen moeten immers specifieke referenten worden toegekellllaan de woorden met een meer algemene betekenis. Als dan een steekwoord mèc:î
een specifieke betekenis wordt aangeboden, zouden vooral de proefpersonen ,.
zich de inhoud van de corresponderende zin visueel hadden voorgesteld - de goede lezers dus, zoals hier wordt gesuggereerd - in staat zijn deze zin aan de hand "
het steekwoord op te diepen uit hun geheugen. Immers, bij deze proefpersoneli'i
zou de specifieke referent deel uitmaken van de geheugenrepresenratie van de zi~
Oakhill (1983) voegt daaraan toe dat, als het al zo is dat in haar experiment go
lezers inderdaad vaker de inhoud van de aangeboden zinnen hebben gevisualisee
dan zwakke lezers, zij dit mogelijk enkel deden als geheugenstrategie om tot beterë . .
prestaties te komen in het herinneringsgedeelte van het experiment (haar proefpez,.".!
sonen werd voor het experiment verteld dat het om een geheugen proefje ging);·
Het zou dus kunnen zijn dat onder normale leesomstandigheden, waarin het
heugen minder belast wordt, goede lezers niet vaker visuele voorstellingen vorme:á
van de tekst dan zwakke.
Coenders (1988) onderzocht in een meer natuurlijke leessituatie direct de relatici
tussen leesvaardigheid en de vorming van visuele voorstellingen tijdens het lezeni
Goede en zwakke lezers uit Leerjaar 2 en Leerjaar 4 kregen gemakkelijk en m
lijk voorstelbare zinnen te lezen (bijvoorbeeld 'Het wiel van de auto draait ro
versus 'Je vergeet die onzin snel') en van elke zin werd de leestijd geregistreerd.
vooral goede lezers zich de inhoud van tekst visueel proberen voor te stellen, mag
worden verwacht dat bij hen het verschil in leestijden voor gemakkelijk en mo~
lijk voorstelbare zinnen bijzonder groot is, groter dan bij zwakke lezers. Immen,
per definitie is het zo dat het lastig en dus tijdrovend is je de inhoud voor te steil, ·
van een moeilijk voorstelbare zin. Vooral de lezer die een dergelijke activiteit ontplooit zal dus last ondervinden bij het lezen vaneen moeilijk voorstelbare zin. H
verschil tussen de leestijden voor makkelijk en moeilijk voorstelbare zinnen
waarbij steeds de gemakkelijk voorstelbare zinnen een kortere leestijd vergden «
was echter even groot voor goede en zwakke lezers. Dit gold zowel voor Leerj
2 als voor Leerjaar 4. Met andere woorden, het lijkt erop dat goede en zwakke lezers niet van elkaar verschillen in het visualiseren van tekst, en dat verschillen ia
leesvaardigheid dus daarin niet gezocht moeten worden.
De resultaten van Oakhill (1983) en De Bil (1987) tonen aan dat goede leZC1t"

llieuw de relatie tussen leesvaardigheid en inferentiegedrag, maar nu ging het om
,· li,îirenties van een andere, minder specifieke soort. De af te leiden informatie strek. wnu verder dan dat deze de referent van één woord nader preciseerde. Wanneer
<!~ rbeeld een lezer de zin 'Door op de rand van het aanrecht te klimmen, kon
Tun precies bij de koektrommel komen' onder ogen krijgt, kan hij, zonder dat die
i!li>rm atie expliciet wordt verschaft, daaruit afleiden dat Tim zich met boze plannen
iade keuken bevond. Oakhills proefpersonen, zeven- en achtjarigen, lazen tekstJfimcnten. Na elk teksfragment werd de proefpersoon een aantal vragen gesteld
·.,. het fragment in kwestie. De helft van deze vragen was uit op een antwoord dat
ijk in de tekst stond. Voor het beantwoorden van de overige vragen was een
:filiirentie nodig. De vragen moesten onder twee condities beantwoord worden. In
:,':;'-le ene was het relevante tekstfragment aan het oog ontrokken, en kon dus niet ge[~leegd worden door de proefpersonen. In de andere bleef de tekst zichtbaar. De
111CYOCging van deze laatste conditie is belangrijk, omdat deze het mogelijk maakt
ërol van het geheugen in leesvaardigheid te onderzoeken. Als de zwakke lezer al. • slechtere antwoorden geeft dan de goede als hij daarbij de bijbehorende tekst
liet kan raadplegen, dan kan dit erop wijzen dat zijn zwakkere geheugen verant~woordelijk is voor zijn slechtere prestatie, en niet zozeer het feit dat hij minder
is in het maken van inferenties. Maar als de zwakke lezer zowel bij de aan we; _1îgbeid als bij de afwezigheid van de tekst bij het beantwoorden van de vragen
:~ -1iter presteert dan de goede, dan zou dit duiden op zijn geringere vermogen om
. jM>lgtrekkingen te maken. De resultaten ondersteunden deze tweede mogelijkkid: als het tekstfragment nog kon worden geraadpleegd bleken de zwakke lezers
·,-~goed als de goede in het beantwoorden van vragen waarop het antwoord let',tÎ!i)ijlc in de tekst stond, maar ze beantwoordden minder van de vragen die om een
Ütentie vroegen goed dan de goede lezers.
Even noemenswaard is echter dat ook de zwakke lezers meer van de inferentieillgcn goed dan fout beantwoordden, wat erop wijst dat het waargenomen verschil
,:-1m11cn goede en zwakke lezers gradueel is, niet absoluut. Er is dus geen sprake van
.;··Jen totaal onvermogen van zwakke lezers om de in dit onderzoek onderzochte inirenties te maken. In de voetsporen van Goodman (zie boven) oppert Oakhill dat
mile lezers zich misschien niet realiseren wat het belang is van het inzetten van
Jiam eigen kennis en levenservaring bij het lezen van teksten, en dit daarom minder
. • doen dan voor een goed tekstbegrip wenselijk is. Ze concludeert dat hier een
aak is weggelegd voor het leesonderwijs en verwijst naar onderzoek aan kinderen
.. ~waaruit gebleken is dat expliciete instructie in het maken van inferenties inderdaad
Cl0C een beter tekstbegrip leidt. Just en Carpenter (1987, pp. 467 - 470) bespreken
iccent onderzoek waaruit blijkt dat ook zwak lezende middelbare scholieren nog
zijn bij dergelijk onderwijs.
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Dit blijkt niet alleen het geval bij het uitvoeren van een taak die vooral het

pugen test (Oakhill), maar ook bij het uitvoeren van een taak die meer met normaal lezen van doen heeft (De Bil). Coenders' studie laat zien dat het verschil tussen
i

jOede en

zwakke lezers er waarschijnlijk niet in gelegen is dat zij in verschillende

·.,atmte visuele voorstellingen oproepen bij het lezen. Oakhill (1984) onderzocht op-
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I ANTECEDENTSBEPALING

Evenals andere anaforen (terugverwijzende woorden) ontlenen voornaamwoor,
(persoonlijke: 'hij', 'zij'; bezittelijke: 'haar', 'zijn'; aanwijzende: 'die') hun betekcnit,
aan eerder geschreven of gesproken woorden of woordgroepen. Zo'n woord ti:
woordgroep wordt het 'antecedent' van het voornaamwoord in kwestie genoe~i
Omdat een voornaamwoord niet rechtstreeks maar via zijn antecedent verwi,ia;:,.,
naar zijn referent, is het voor een volledig tekstbegrip dus nodig dat de lezer achlij ·
terhaalt welke de antecedenten zijn van de voornaamwoorden die hij tegenkomt/
Al doende brengt hij verband aan tussen de zin of het zinsdeel dat hij aan het Ic
is en de eerder verwerkte tekst. Bijvoorbeeld, om de voorgaande zin te kunnèlf.
begrijpen moet men beide keren dat men daarin het woord 'hij' tegenkomt, 'de
"'·
zcr' uit de zin daarvoor als de betekenisdrager van 'hij' aanwijzen. Voor het~
len van het antecedent staat de lezer vaak syntactische informatie zoals geslac
aanduiding (mannelijk versus vrouwelijk) en aantal (enkelvoud versus meervo
ter beschikking, maar soms ook kan het antecedent alleen met behulp van i•.
wikkelde inferentieprocessen, waarbij achtergrondkennis moet worden ingezet.
worden vastgesteld ('Birgitte had Jeannettes boek nodig. Zij gaf het haar': de~:
die iets nodig heeft, heeft het betreffende voorwerp nog niet in zijn/haar bezit.
zal dus wel de ontvanger zijn. De ander moet dan de gever zijn. Dus 'zij' slaat
Jeannette).
Oakhill en Yuill (1986) onderzochten of goede en zwakke lezers van zevc11J;
acht jaar misschien verschillen in de vaardigheid om aan persoonlijke voornaam-;/
woorden het antecedent toe te kennen. De proefpersonen kregen testzinnen
lezen, waarna ze telkens een 'wie' -vraag moesten beantwoorden. De testzi
bestonden uit een hoofdzin en een bijzin. In de hoofdzin werden steeds
personen genoemd. De bijzin bevatte altijd een persoonlijk voornaamwoord
grammaticaal onderwerp. Een van de personen genoemd in de hoofdzin was.
antecedent van dit voornaamwoord. Bij de helft van de testzinnen kon een S..:
slachtsaanduiding van het antecedent worden gebruikt bij het bepalen van hef
antecedent ('Peter leende Francis 100 gulden, want zij had geen geld med.
Vraag: Wie had geen geld meer, Peter of Francis?). In de overige zinnen was t:r.7
geen syntactische informatie aanwezig die de proefpersoon bij de antecedentsbe- .
paling ten dienste stond (' Marion leende Monique 100 gulden, want zij had gcct,
geld meer'. Vraag: Wie had geen geld meer, Marion of Monique?), en kon~-antecedent alleen worden bepaald door het maken van een inferentie op basij
van achtergrondkennis. Bij het beantwoorden van de vragen maakten de goed,:
lezers minder fouten dan de zwakke, óók wanneer de hoofdzin een voor het op- \
lossingsproces bruikbare geslachtsaanduiding bevatte. De groepen bleken in dezelfde mate gebaat bij de geslachtsaanduiding.
In een tweede experiment moesten de proefpersonen het bij de inhoud van dit·
hoofdzin passende voornaamwoord invullen in de bijzin ('Eugène leende zija
woordenboek aan Monique omdat ... het nodig had'). De complexiteit van Ii«. ·
daarbij vereiste inferentieproces werd gevarieerd. Bij het invullen van de persoon-/
lijke voornaamwoorden maakten de zwakke lezers meer fouten dan de goede, ea-_:·
214

werden er meer fouten gemaakt wanneer een complexe inferentie vereist was dan
.IIUIIICCr de vereiste inferentie betrekkelijk eenvoudig was. Bovendien bleek het
~ tussen de prestaties van goede en zwakke lezers groter wanneer de vereiste
tie gecompliceerd was dan wanneer deze eenvoudiger was. Beide experitonen dus aan dat zwakke lezers slechter zijn dan goede in het vaststellen
11111Dbct antecedent van persoonlijke voornaamwoorden. Het eerste experiment laat
.• dat dat niet alleen geldt wanneer de antecedentsbepaling alleen via inferenties
flaplaatsvinden, maar ook wanneer\!~ antecedent met behulp van aanwezige syne informatie kan worden bepaald. Het tweede laat zien dat zwakke lezers
gehinderd worden als er ingewikkelde inferentieprocessen moeten worden
"':illgevoerd. Oakhill en Yuill (1986) suggereren dat zwakke lezers misschien gebaat
~. bij training in dergelijke inferentieprocessen. Baumann (1986) toonde aan dat
trainingen inderdaad effect kunnen sorteren. Vier weken nadat een groep
.
rs een intensieve training in het begrijpen van anaforen had afgesloten
'.peerden zij nog steeds beter op een test voor antecedentsbepaling dan hun niet
pinde leeftijdgenoten.
Predcriksen (1981) toonde aan dat ook een zwakkere leespresratie van middelscholieren gepaard kan gaan met problemen bij het bepalen van antecedenten
voornaamwoorden. Hij liet zijn proefpersonen zinnen lezen, registreerde daar- hun leestijden, en berekende de leestijd per lettergreep voor elke zin in de tekst .
IOD1D1ige zinnen werd een nominale constituent (een zinsdeel met een zelfstannaamwoord als centrale element) uit een eerdere zin herhaald ('ontelbare irnten' - 'ontelbare immigranten'). In andere zinnen werd naar een eerdere
e constituent verwezen met een persoonlijk voornaamwoord ('ontelbare
---e-anten' - 'zij'). De leestijd-per-lettergreep van de zinnen met herhaalde con.,
ten bleek korter dan die van de zinnen met persoonlijke voornaamwoorden,
de vertraging op laatstgenoemde type zinnen bleek groter bij zwakke lezers dan
goede. Met andere woorden, het indirect vaststellen van de referent van een
,. ._-'paoonlijk voornaamwoord via het antecedent neemt betrekkelijk veel tijd in be"8, en vooral het lezen van zwakke lezers ondervindt vertraging bij een dergelijke
flîdirccte verwijzing. Zwakke lezers lijken dus trager in het uitvoeren van integraessen dan goede lezers.
KENNIS
. liîerboven hebben we gezien dat het voor een goed tekstbegrip nodig is dat de leau via het maken van inferenties informatie die alleen maar impliciet in de tekst
: aanwezig is toevoegt aan de leesstof. Die inferenties kan hij maken op basis van
äjilkennisbestand, bijvoorbeeld zijn kennis over hoe de wereld in elkaar steekt en
1IJb woordbetekenissen. Om een bepaalde inferentie te kunnen maken moet de le···• in de eerste plaats natuurlijk beschikken over de daartoe benodigde kennis. Als
*;}tall die voorwaarde is voldaan, moet hij die kennis bovendien nog daadwerkelijk
ncn. Ten slotte moet het opdiepen ervan de lezer niet al te veel tijd en moeite
licllten, omdat anders misschien datgene waarmee hij de af te leiden informatie in
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verband had moeten brengen voortijdig aan zijn aandacht ontsnapt. Met andere
woorden, er zouden leesproblemen kunnen ontstaan (1) als de lezer beschikt over

ontoereikende kennis, (2) als hij om welke reden dan ook wel aanwezige kennis
niet voldoende uitbuit, en (3) als hij zijn kennis niet onmiddellijk paraat heeft.
Er blijkt inderdaad een relatie te bestaan tussen kennis en leesvaardigheid. Goede lezers kennen bijvoorbeeld meer woorden dan zwakke lezers en ze kennen
woordbetekenissen beter (just & Carpenter, 1987). Maar het is onduidelijk hoe het
verband tussen woordenschat en leesvaardigheid geïnterpreteerd moet worden,
Een mogelijke interpretatie is dat goede lezers beter lezen omdat ze meer van de
woorden die zij tegenkomen kennen. Hun grote woordenschat wordt dan gezien
als oorzaak (of als een van de oorzaken) van hun goede leesvaardigheid. Maar het
kan ook zijn dat goede lezers taalgebruikers zijn die betrekkelijk goed zijn in het_
afleiden van woordbetekenissen uit taaluitingen, geschreven èn gesproken, en dat
zij als gevolg daarvan een grotere woordenschat hebben. Volgens die opvatting is
een grote woordenschat dus gedeeltelijk het gevolg van een goede leesvaardigheid.
Just en Carpenter (1987, blz. 462-463) neigen naar deze laatste verklaring van het ,,
verband tussen leesvaardigheid en woordenschat. Zij verwijzen daarbij naar onderzoek waarin wordt aangetoond dat de leesvaardigheid van lezers die onderwijs krij-gen gericht op het uitbreiden van de woordenschat, niet automatisch toeneemt. '
Anderzijds blijkt er een correlatie te bestaan tussen leesvaardigheid en de vaardigheid waarmee woordbetekenissen uit tekstfragmenten worden afgeleid (Sternberg
& Powell, 1983), en tussen laatstgenoemde vaardigheid en woordenschat (McKeown, 1985; Van Daalen-Kapteijns & Elshout-Mohr, 1981). Het meest aannemelijk
is dat de relatie tussen woordenschat en leesvaardigheid in beide richtingen werkt.
Dat onderwijs gericht op het uitbreiden van de woordenschat bij leerlingen niet
automatisch een betere leesvaardigheid tot gevolg heeft hoeft geen verbazing te
wekken. Immers, niet alle kennis hoeft gelijktijdig te worden gebruikt bij het lezen. Van de aanwezigheid van een kennisgegeven dat tijdens een bepaalde leeshandeling toch niet aan de orde is, zal de lezer geen profijt ondervinden, zoals hij ook
van de afwezigheid ervan dan geen hinder zal ondervinden. We mogen aannemen.
dat het uitbreiden van de woordenschat wèl zal leiden tot het beter lezen van teksten waarin de nieuw geleerde woorden voorkomen.
Dae kennis inderdaad ook bepalend kan zijn voor wat er van een tekst begrepen
wordt, blijkt heel direct uit een onderzoek van Spilich e.a, (1979): studenten die
verschilden in de hoeveelheid kennis over baseball kregen een verslag van een
baseball-wedstrijd te horen en moesten daarna de inhoud van dat verslag rapporteren. Uit de rapportage bleek dat de baseball-experts het verslag kwalitatief anders
hadden gerepresenteerd en dus begrepen dan de niet-ingewijden.
We zagen dat goede lezers over meer (woordenschat)kennis
zwakke. Er zijn ook aanwijzingen dat zij beschikken over andere kennis dan zwakke lezers. Bjorklund en Bernholtz (1986) lieten goede en zwakke lezers van twaalf
tot vijftien jaar en volwassenen uit woordlijsten woorden selecteren die exemplaren (bijvoorbeeld 'merel'. 'kip', 'appel' en 'meloen') aanduidden van vooraf gespecificeerde conceptuele categorieën (bijvoorbeeld 'vogel' en 'fruit'). Vervolgens
moesten de proefpersonen van de geselecteerde exemplaren aangeven hoe repre216

tcntatief, 'prototypisch' (zie hoofdstuk 4), ze waren voor de categorie in kwestie.
Volwassenen selecteerden meer woorden als exemplaren van de bedoelde categorie
dan de jongere, goede lezers. Op hun beurt selecteerden deze laatsten er meer dan
de jongere, zwakke lezers. Bovendien bleken de jongere, goede lezers meer dan de
joagere, zwakke overeen te komen met de volwassenen in hun oordeel over hoe
representatief de exemplaren waren voor hun categorie. Dit gold voor alle onderiiochte categorieën. Deze resultaten duiden dus op een verschil in conceptuele
tennis tussen goede en zwakke lezers. Uit een vergelijking van deze gegevens mee
QC uit een eerdere studie naar conceptuele kennis, maar nu van jongere tegenover
oudere kinderen (Bjorklund, Thompson & Ornstein, 1983), bleken de zwakke leJen dezelfde 'rypicaliteitsoordelen' te geven als kinderen vier jaar jonger dan zij.al£ Het is dus mogelijk dat zwakke lezers een ontwikkelingsachterstand hebben
m.b.t. kennis van conceptuele categoriëcn. Evenals Just en Carpenter (1987) wijJCD Bjorklund en Bernholtz (1986) erop dat de gevonden kennisverschillen tussen
p,ede en zwakke lezers niet de oorzaak hoeven te zijn van hun verschil in leeswaardigheid, maar dat ze er ook het gevolg van kunnen zijn.
Een andere studie waaruit kan worden afgeleid dat goede en zwakke lezers over
~ andere kennis beschikken is die van De Bil (1987). Naast de eerder al besproken
înstantiatietest nam zij bij haar proefpersonen, goede en zwakke lezers van acht
jaar, ook een vrije, enkelvoudige woordassociatietest (zie hoofdstuk 4) af. De goede lezers bleken aanzienlijk meer paradigmatische woordreacties te geven (70 pro(ellt) dan de zwakke (52 procent), wat erop duidt dat de representaties in het
1'0ordgeheugen van zwakke en goede lezers anders georganiseerd zijn (zie hier100r hoofdstuk 4).
Ook wanneer wèl aanwezige kennis niet wordt gebruike kunnen er leesproblelllCil ontstaan. Er zijn aanwijzingen dat kinderen hun kennis niet altijd ten volle
benutten bij het begrijpen van taaluitingen. Paris en Lindauer (1976; zie ook Paris,
Lindauer & Cox, 1977) boden kinderen van zes cot twaalf jaar auditief een aantal
linnen aan in elk waarvan een handelingswerkwoord voorkwam dat sterk het gebruik van een bepaald voorwerp suggereert (bijvoorbeeld 'roerde' in: 'de vrachtwagenchauffeur roerde de koffie in zijn kopje [mee een lepeltje]). In de helft van
de zinnen werd het geïmpliceerde voorwerp (een lepeltje) expliciet genoemd. In
:de overige helft werd het niet genoemd. Nadat de zinnen aangeboden waren krep de kinderen steekwoorden te horen, bij elk waarvan ze de bijbehorende zin
111oesten opdiepen uit hun geheugen. De steekwoorden waren de expliciet of impliciet in de zinnen aanwezige door het handelingswerkwoord geïmpliceerde
voorwerpen. De oudere kinderen bleken zich evenveel zinnen te herinneren aan
de hand van steekwoorden die alleen geïmpliceerd waren in de corresponderende
rio als aan de hand van de 'expliciete' steekwoorden, steekwoorden dus die als zodanig waren voorgekomen in de corresponderende zin. De jongere kinderen herinnerden zich echter meer zinnen aan de hand van expliciete dan van impliciete
1teekwoorden. Hee lijkt er dus op dat de oudere kinderen tijdens het luisteren naar
de zinnen steeds spontaan de door de handelingswerkwoorden bedoelde voorwerpen hadden afgeleid en mee-gecodeerd in de geheugen-representatie van de correiponderende zinnen. Met dit stukje informatie in de representatie kon het steek217

woord later contact maken, waarna de verdere inhoud van het geheugenspoor beschikbaar kwam (zie het eerder besproken onderzoek van Oakhill, 1983). De jon-

gere kinderen maakten deze inferenties kennelijk veel minder vaak spontaan.
In een vervolgexperiment werd de kinderen opnieuw een aantal zinnen aangeboden, maar nu met het verzoek om de inhoud ervan in spel uit te beelden. Ze
werden hiermee gedwongen het geïmpliceerde voorwerp in het spel te betrekken.
Als de jongere kinderen dezelfde kennis over de betreffende handelingswerkwoorden hebben als de oudere, zou dat uit hun spel moeten blijken. De geïmpliceerde
voorwerpen bleken nagenoeg altijd in het spel van zowel de jongere als de oudere
kinderen te worden uitgebeeld. Het lijkt er dus op dat jongere kinderen bij het begrijpen van zinnen minder vaak spontaan bepaalde kennis oproepen waarover ze
wel beschikken. Het is niet uitgesloten dat ook goede en zwakke lezers van elkaar 1<
verschillen in het gebruik van kennis. Het eerder besproken instantiatie-onderzoek ·
van Oakhill (1983) wijst inderdaad in die richting. Zij verzekerde zich ervan dat
ook haar zwakke lezers beschikten over de benodigde kennis om de bedoelde instantiaties te produceren. Toch instantieerden de zwakke lezers minder vaak dan de e·
~de.
Het is vooralsnog niet duidelijk waarom een zwakke lezer kennis waarover hij .f~
wel beschikt niet zou gebruiken. Een mogelijkheid, die aansluit bij de eerder be- ·
sproken opvatting van Goodman, is dat de zwakke lezer eenvoudigweg niet op het
idee komt of zich de moeite niet getroost om de tekst meer dan alleen maar opper.- ~)¼;,
vlakkig te verwerken. Onderzoek van Vonk, Noordman en Kempff (1984) heeft_ :'i
aangetoond dat ook geoefende, volwassen lezers vaak alleen 'met het mes op de
keel' bereid zijn impliciet gegeven informatie daadwerkelijk af te leiden uit de, ·
tekst. Een andere mogelijkheid is dat de zwakke lezer over minder parate, moeilijker toegankelijke, kennis beschikt dan de goede. Het opdiepen van zo'n betrekkelijk ontoegankelijk stukje kennis zou hem dan zoveel moeite kunnen kosten dat
het ten koste gaat van de overige informatieverwerking, bijvoorbeeld omdat eerder
verwerkte informatie die hij met de nieuwe had moeten integreren inmiddels weer
aan zijn aandacht ontschoten is. Hoe het moeizaam opdiepen van kennis - en an!;
dere moeizaam verlopende leesprocessen - de aandacht kan inperken, komt uitvoerig ter sprake in de volgende paragraaf.

8 I HET WERKGEHEUGEN
In het voorgaande is herhaaldelijk de rol van de aandacht bij het lezen aangestipt.
Het meest expliciet gebeurde dat bij de bespreking van het verbale-efficiëntie-model van Perfetti en zijn medewerkers. Daar werd gezegd dat begrijpend lezen verstoord wordt als woordherkenningsprocessen veel aandacht vragen, omdat de lezer
dan weinig aandacht overhoudt om aan begripsprocessen te besteden. Het begrip
aandacht is in de geheugenpsychologie nauw verwant aan twee andere, namelijk __,;;
de begrippen 'korte-termijn-geheugen' en 'werkgeheugen'. Uit de informatie die ~:
op een bepaald moment onze zintuigen prikkelt wordt slechts een beperkte hoeveelheid geselecteerd voor verdere verwerking. Geselecteerd wordt die informatie
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waarop de aandacht gericht wordt. Het aantal dingen en gebeurtenissen waarop wij
gelijktijdig onze aandacht kunnen richten, onze 'aandachtspanne', is beperkt. De
geselecteerde elementen samen vormen de inhoud van het 'korte-termijn-geheugen' of het 'werkgeheugen', waarbij de 'term korte-termijn-geheugen' het kort1t0ndige karakter van de geselecteerde informatie beklemtoont (als de aandacht er
niet langer op gericht is, is zij binnen 20 seconden vergeten), en de term werkgeheugen benadrukt dat er op deze informatie verdere verwerkingsoperaties worden
uitgevoerd door mentale processen (zie Van Leyden, 1989 voor meer informatie
over deze begrippen). De boven besproken relatie tussen leesvaardigheid enerzijds
en voor begripsprocessen beschikbare aandacht anderzijds, had dus ook kunnen
worden uitgedrukt als die tussen leesvaardigheid en capaciteit van het werkgeheu_gen: hoe meer van de beperkte werkgeheugencapaciteit de lezer beschikbaar heeft
-90Qr begripsprocessen, hoe meer hij van de tekst zal begrijpen en opsteken.
In het verbale-efficiëntie-model werden moeizaam verlopende woordherken. mngsprocessen, via het buitensporig grote beroep dat zij doen op de capaciteit van
1'f~
.•
·', bet werkgeheugen, verantwoordelijk gesteld voor leesproblemen. Daneman en
.'½ baar medewerkers onderzochten in een reeks studies (Daneman & Carpenter,
)980, 1983; Daneman & Green, 1986; Daneman & Tardif, 1987) rechtstreeks de
"·'· relatie tussen werkgeheugencapaciteit en allerlei aspecten van tekstbegrip, zoals de
'Vaardigheid waarmee vragen over een tekst beantwoord kunnen worden, antecedenten van persoonlijke voornaamwoorden kunnen worden bepaald, en woordbe·".tekenissen uit tekst gedestilleerd kunnen worden. In al deze studies bleken de ma. ten voor werkgeheugencapaciteit en die voor tekstbegrip sterk gecorreleerd. In
,.{ eerdere studies door anderen was dit verband niet of veel minder sterk aangetoond.
Daneman en haar medewerkers schreven dat toe aan de wijze waarop in die studies
werkgeheugencapaciteit werd vastgesteld, bijvoorbeeld met behulp van de woordenspanne- of de letterspanne-taak (waarbij de proefpersonen zoveel mogelijk
woorden respectievelijk letters van een zojuist aangeboden lijstje moeten reproduceren). Het werkgeheugen heeft zowel een functie bij het verwerken van informatie
" als bij het opslaan van de produkten van deze verwerking. De taken waarmee in
eerder onderzoek werkgeheugencapaciteit werd bepaald zouden alleen de opslagfunctie van het werkgeheugen hebben aangesproken en niet zijn verwerkingsfunctie. Daneman en haar collega's suggereren dat goede en zwakke lezers niet verschillen in de - passieve - opslagcapaciteit van hun werkgeheugen, maar dat zij
veeleer verschillen in de verwerkingsfunctie ervan. Die verschillen in verwerking
hebben vervolgens repercussies voor wat er aan informatie in het werkgeheugen
kan worden opgeslagen: de verwerkingsprocessen zouden bij zwakke lezers minder
efficiënt verlopen, daarmee een groot beslag leggen op hun werkgeheugencapacis teit, en zo de hoeveelheid informatie die kan worden opgeslagen en vastgehouden
voor later gebruik beperken. Omdat voor het opbouwen van een samenhangende
tekstrepresentatie een aantal zinsdelen gelijktijdig moet worden vastgehouden in
het werkgeheugen, moet deze beperktere opslag van informatie de leesprestatie
wel negatief beïnvloeden.
Daneman en Carpenter (1980) ontwierpen een test, de leesspanne-test, waarmee tegelijkertijd de opslagfunctie en de verwerkingsfunctie van het werkgeheu219

gen worden aangesproken. In deze test moesten de proefpersonen, universitaire
studenten, telkens een aantal ongerelateerde zinnen lezen. Na lezing van een zo'n ,
aantal (een 'set') moesten zij zich het laatste woord van elk van de zinnen proberen
te herinneren. Het aantal zinnen per set werd geleidelijk groter, en de leesspanne
van een proefpersoon werd vastgesteld als het maximum aantal gelezen zinnen •·
waarvan hij zich het laatste woord kon herinneren. Tussen proefpersonen werden
er duidelijke verschillen gevonden in leesspanne, en deze verschillen bleken systematisch gerelateerd aan de drie maten voor het begrip van geschreven tekst die in~
die studie werden gehanteerd: een grotere leesspanne ging steeds gepaard met hogere begripsscores.
In een tweede experiment bepaalden Daneman en Carpenter niet alleen de lees-spanne van de proefpersonen, maar - in een auditieve variant van de leesspannetest - ook hun luisterspanne. Bovendien stelden zij de begripsmaten vast aan de~-·
hand van zowel geschreven als gesproken tekst. Luisterspanne bleek een bijna even""-•
goede voorspeller van begrip van geschreven tekst als leesspanne, en leesspannebleek een redelijk goede voorspeller van het begrip van gesproken tekst. De relatief. ~:
hoge correlaties tussen de prestaties op de lees- en luistertests doen vermoeden ebt
het niet de meer perifere processen, zoals visuele codering en het associëren van
klanken met letters, zijn die verschillen in leesvaardigheid veroorzaken, maar de
meer centrale begripsprocessen. Deze conclusie is overigens niet in tegenspraak
met het model van Perfetti, waarin inefficiëntie van tamelijk perifere en voor het
lezen specifieke processen, zoals het verklanken van letters, verantwoordelijk worden gesteld voor leesmoeilijkheden. In de genoemde studies van Daneman en haar
collega's traden steeds universitaire studenten, waaronder ook de zwakkere lezen
meestal betrekkelijk goede woordherkenners zullen zijn, als proefpersonen op.
onderzoekers erkennen dat bij andere groepen lezers, bijvoorbeeld kinderen aan
het begin van het leesonderwijs, andere oorzaken ten grondslag kunnen liggen aan
leesproblemen. Zij wijzen bovendien expliciet (Daneman & Carpenter, 1983, p.
580) op de onmiskenbare overeenkomst tussen modellen waarin moeizaam verlo-e .
pende processen op het niveau van woordherkenning verantwoordelijk worden "'~:.
geacht voor leesproblemen enerzijds en hun eigen model anderzijds. De wijze
waarop verschillende deelprocessen van het lezen beslag leggen op de beperkte capaciteit van het werkgeheugen speelt in beide typen modellen imm ers een cruciale
rol. Het model van Daneman lijkt alleen een groter scala van inefficiënte processen, op alle niveaus van het leespoces, als bron van leesmoeilijkheden in overwes
ging te nemen en de rol van het werkgeheugen bij het lezen meer te expliciteren. '
De resultaten van Daneman en Carpenter (1980) zijn in een aantal vervolgstudies door anderen, met ander experimenteel materiaal, kleine wijzigingen in de ex- ":.,,
perimentele procedure, en met een steekproef van volwassen proefpersonen met.
een veel breder bereik van leeftijd en opleiding, robuust gebleken (Baddeley
1985; Baker, 1985; Masson & Miller; 1983). Hiermee lijkt duidelijk aangetoond
dat de wisselwerking tussen de verwerkingsfunctie en de opslagfunctie van het
werkgeheugen inderdaad een belangrijke rol speelt in leesvaardigheid. Dat zwakke·
lezers niet lijken te verschillen van goede in de opslagcapaciteit van hun werkgeheugen, maar in de mate waarin ze (vanwege minder geautomatiseerd verlopende
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processen die ook de capaciteit van dat werkgeheugen aanspreken) die opslagcapaciteit kunnen uitbuiten, stemt onderwijskundig gezien hoopvol (zie ook Gagné,
1985, p. 185). Een geringe opslagcapaciteit op zich zou op een niet te corrigeren
'hardware' defect kunnen duiden, maar aandacht-vragende processen kunnen door
oefening geleidelijk geautomatiseerd raken. Als gevolg daarvan zal meer werkgeheugen-capaciteit beschikbaar komen voor de voor tekstintegratie benodigde tijde-

lijke opslag
9

I

van informatie, wat weer tot een betere leesprestarie zal leiden.

CONCLUSIE

Hierboven is een aantal kenmerken van zwakke lezers de revue gepasseerd. Uit de

bespreking mag worden opgemaakt dat een zwakke leesvaardigheid vooral wordt
Fkcnmerkt door moeizaam verlopende, aandacht-vragende processen, die een
poot beroep doen op de verwerkingscapaciteit. We mogen verwachten dat tekst-

begrip

er vooral onder zal lijden als de aandachtsprocessen in kwestie algemene

li!esprocessen zijn, die in alle lezen een rol spelen. Woordherkenning is zo'n algeineen leesproces. Zoals we zagen beschouwt het verbale-efficiëntie-model dcfici!nte woordherkenningsprocessen inderdaad als de belangrijkste oorzaak voor
lcesm oeilijkheden. Maar, zo stellen Daneman en haar collega's, alle inefficiënt verlopende leesprocessen beïnvloeden de leesvaardigheid nadelig, omdat ze allemaal te
~I (meer dan het geval zou zijn als het proces in kwestie geautomatiseerd zou
wcrlopen) beslag leggen op het werkgeheugen, zodat de opslagcapaciteit van dit geheugen niet voldoende kan worden uitgebuit. Een grote opslagcapaciteit is vooral
ffll belang voor het uitvoeren van begripsprocessen, bijvoorbeeld antecedentsbe-

·. paling en

inferentie-processen, waarbij vaak teruggegrepen moet worden naar in-

bmatie uit een eerder gelezen zin. Als de representatie van deze eerdere zin dan
llOg in het werkgeheugen aanwezig is, kan het begripsproces zich snel voltrekken.

Om de efficiëntie van een leesproces vast te stellen moet zowel gekeken worproces (bijvoorbeeld, een woord wordt al dan niet
inferentie is al dan niet juist) alsook naar de snelheid
waarm ee het proces wordt uitgevoerd. Het negeren van een van beide kan tot verkeerde conclusies aangaande de leesvaardigheid en haar oorzaken leiden. Dit kan
gdllustreerd worden aan de hand van het eerder besproken onderzoek van Oakhill. Zoals gezegd lijkt dit onderzoek uit te wijzen dat er lezers zijn die geen bij_iondere problemen hebben met het herkennen van woorden, maar die desondanks
moeite hebben met het begrijpen van tekst. Deze lezers blijken minder inferenties
~ maken dan goede en ze zijn slechter in het toekennen van antecedenten aan anaforen. Het is echter niet duidelijk of Oakhill bij het vaststellen van de vaardigheid
m haar proefpersonen in het herkennen van woorden alleen maar lette op het
antwoord of ook op het de snelheid waarmee het gegeven werd. Alleen als er in
·beide opzichten geen verschillen bestonden tussen de groepen proefpersonen, kan
worden geconcludeerd dat ze even bedreven waren in woordherkenning. Was dat
Qict het geval, dan zouden de resultaten ook nu kunnen worden toegeschreven aan
niet-geautomatiseerde woordherkenning, die zoals we zagen gevolgen heeft voor

den naar de uitkomst van het
goed gelezen, of een gemaakte
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wat er van een tekst begrepen wordt. Met andere woorden, de resultaten zouden
het verbale-efficiëntie-model ondersteunen, en er zou geen reden zijn daarnaaa
een andere bron van leeszwakte aan te nemen.
:,.
Ten slotte zijn er, naast verschillen in de efficiëntie waarm ee goede en zw~
lezers de diverse leesprocessen uitvoeren en, daaraan gerelateerd, verschillen in~:·
capaciteit van het werkgeheugen, kenn isverschillen tussen goede en zwakk e lezers.
aangetoond. In de betreffende paragraaf werd enkel onderzoek gerapporteerd naat ~-

verschillen tussen goede en zwakke lezers in 'hogere-orde' kennis (namelijk woor- _:;"
denschat en kennis van concepten), niet de meer basale, voor het lezen specifieke, 'l,
kennis (bijvoorbeeld kennis van letter-klank-associaties). Het is aannemelijk dat de;
eerstgenoemde kennisverschillen op veel kleinere schaal de leesvaardigheid beïnvloeden dan de andere genoemde kenmerken van een zwakke leesvaardigheid, namelijk alleen dan wanneer zo'n kenniselement bij het lezen moet worden opgeroepen.
Gezien het voorgaande zal het duidelijk zijn dat het leesonderwijs aanvankelijk
vooral gericht moet zijn op het automatiseren van woordherkenning. Mommen
(1978) bespreekt in detail de deeloperaties aan woorden, en de fasering daarvan, via
welke deze het best kunnen worden aangeleerd. Maar omdat lezen meer is dan het · :,
aan elkaar rijgen van een ketting herkende woorden, zal in het leesonderwijs ook~:;
aandacht besteed moeten worden aan deelprocessen van het lezen voorbij woo*,
herkenning.
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ONDERWIJS IN LEZEN

Cor Aarnoutse

1

I INLEIDING

Het belang van lezen en leesonderwijs kan in onze technologische samenleving
"·: 1111welijks worden overschat. Iemand die niet of in onvoldoende mate heeft leren
·. lam, mist een van de belangrijkste mogelijkheden om zijn kennis uit te breiden
àlte toetsen aan die van anderen. Lezen is niet alleen de sleutel tot kennis en ont:,rikkeling, maar ook een belangrijke mogelijkheid tot esthetisch genieten.
Leren lezen is een proces dat uit twee opeenvolgende fasen bestaat, die elkaar
1!CIOr een deel overlappen. De eerste fase - het aanvankelijk leesonderwijs - bestaat
lit het leren decoderen of omzetten van grafemen in spraakklanken. De tweede fa. it• het voortgezet leesonderwijs - bestaat uit het leren begrijpen van schriftelijke
· · ·llbmatie in de vorm van woorden, zinnen en teksten. Specifiek voor het voort,=t leesonderwijs is het leren begrijpen van de betekenis, inhoud of bedoeling
'-'ya de schriftelijke informatie. In dit hoofdstuk staat het voortgezet leesonderwijs
. ebt na jaargroep 3 wordt gegeven centraal.

Marjan de Bil, Anny Bosman en Carla Coenders delen mijn belangstelling voor de achtergron&:. •
van leesproblemen en gaven destijds aan die belangstelling gevolg in de keuze van hun doctor» ··:
onderzoek. Ik dank hen voor hun inspirerende bijdrage aan de gesprekken die wij hadden.
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2 I DOELEN VAN HET VOORTGEZET LEESONDERWIJS
Doelen van leesonderwijs beschrijven in meer of minder algemene termen welke
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