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voorwoord

Dit proefschrift wil ik als een brug beschouwen, als een verbinding tussen de 
wetenschap en de onderwijspraktijk. Aan de ene kant heb ik met wetenschap
pelijke instrumenten verbetervoorstellen aan willen dragen om problemen aan 
te kunnen pakken in het zo overbelaste land van de onderwijspraktijk. Aan de 
andere kant wilde ik laten zien dat de praktijk interessant en nuttig onderzoeks
materiaal kan verschaffen voor het soms zo onbereikbare land der wetenschap. Met 
het punt waarmee ik dit proefschrift besluit, heb ik de laatste schroef van de brug 
aangedraaid. Misschien is hij niet zo breed geworden als ik ooit hoopte, misschien 
stroomt de rivier er onder wel woester dan ik had kunnen voorzien en misschien is 
de overkant veel verder dan ik dacht, maar de brug is af. Wie zal de eerste stap op 
deze brug gaan zetten?

Veel mensen hebben mij bijgestaan bij het ontwerp, de constructie en de uit
eindelijke bouw van de brug. Zonder deze hulp had ik moeten werken met slecht 
materiaal en te weinig mankracht. Alle mensen die op welke manier dan ook een 
schroef hebben helpen aandraaien, wil ik hier graag bedanken1, en een aantal in het 
bijzonder:

Graag noem ik hier mijn drie promotoren, Ted Sanders, Huub van den Bergh 
en Dick Schram, zij zijn zowel de aannemers als de architecten van deze brug ge
weest. Dank voor jullie betrokkenheid en enthousiasme. Ted Sanders en Huub van 
den Bergh, zonder jullie was er geen onderzoek geweest en was de brug voortijdig 
ingestort. Met veel plezier zal ik terugdenken aan onze besprekingen over mooie 
resultaten, voetbal (waarbij ik vooral de rol van toehoorder vervulde), onderwijs
perikelen, vreemde getallen, kinderanekdotes, vervolgideeën of de rare zinnen die 
toch steeds maar weer opdoken in mijn stukken. Dank voor jullie eindeloos geduld 
en enthousiasme, jullie kostbare tijd en jullie immer opbouwende kritiek. Huub, 
dank voor alle kennis die jij wel en ik (nu ook nog steeds) niet bezit. Ik wil je ook 
bedanken voor het relativerende inzicht dat onderzoek doen niet het enige belang
rijke is in het leven. Ted, jou wil ik bedanken voor je steun, de inspiratie, de manier 
waarop je altijd meedacht en het grote vertrouwen dat je in mij gesteld hebt.

Bovendien wil ik de vele studenten hier bedanken die in het kader van scripties, 
eindwerkstukken of mastercursussen bijgedragen hebben aan dit onderzoek. Met 
jullie kritische commentaar, enthousiaste inzet en daadkrachtigheid bij het afnemen 

1] Ik dank daarom vrienden en familie voor hun belangstelling, de soms zo welkome gezellige afleiding en de vele 
adviezen. Speciaal wil ik Alex hier noemen omdat hij me steunde en me met zijn nuchtere kijk op de wereld 
met beide benen op de grond hield. Mijn ouders en Clara bedank ik voor hun hulp bij het nakijken op mooie 
zomerdagen en ook wil ik hier speciaal Melisse noemen. Dankzij haar liefdevolle en toegewijde zorg voor Julian, 
Roma en Naomi kon ik mij vol overgave aan de bouw van deze brug wijden. 
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•   z w a k k e  l e z e r s ,  s t e r k e  t e k s t e n10

van experimenten (en bij het kopiëren van duizenden teksten en vragen) hebben 
jullie de materialen voor de bouw van deze brug geleverd.

Mijn collega’s dank ik voor hun betrokkenheid en zeer bruikbare kritiek en 
mijn lieve kamergenoten Daphne, Sanne, Judith en Rosie dank ik voor een heerlijke 
tijd op kamer 0.54. Met thee, koekjes, briljante inzichten en luisterende oren was de 
oplossing voor problemen nabij, verdwenen irritaties bijna als sneeuw voor de zon 
en was het bovenal heerlijk samen te kunnen praten over onderzoek en vooral ook 
over andere belangrijke zaken.

Een brug kan niet gebouwd worden zonder financiële middelen; Stichting 
Lezen en het Uilots hebben deze middelen ter beschikking gesteld. Hartelijk dank 
daarvoor. Speciaal wil ik AnneMariken Raukema noemen omdat zij altijd geloofde 
in dit onderzoek en zich er bij Stichting Lezen sterk voor heeft ingezet.

Tot slot wil ik alle vmbodocenten bedanken die belangeloos tijd en klassen vol 
leerlingen ter beschikking hebben gesteld2. Hun enthousiasme en betrokkenheid 
hebben mij steeds opnieuw gemotiveerd en geïnspireerd. Speciaal denk ik aan Anke 
Lavrijsen, docente op De Rooi Panne in Tilburg en Patricia Kop, docente op het 
Meridiaancollege in Amersfoort. Zonder hun betrokkenheid en hun hulp bij de 
organisatie rondom de afname van grote onderdelen van het onderzoek was de brug 
minder breed geworden.

Ik draag dit proefschrift op aan alle (toekomstig) vmboleerlingen. Jullie zijn niet 
alleen het lijdend voorwerp van dit onderzoek, jullie vormen ook de fundering 
van de brug die ik wilde bouwen. Ik hoop dat jullie er ooit de vruchten van zullen 
plukken.

DriebergenRijsenburg, 2 december 2008

Jentine F.H. HalsemaLand

2] Docenten en leerlingen van de volgende scholen hebben meegewerkt aan de onderzoeken uit dit proefschrift: 
Het Anne van Rijncollege te Nieuwegein; Broecklandcollege te Breukelen; Cals College te IJsselstein; Calvijn met 
junior college te Amsterdam; Canisius College te Nijmegen; Carmel College Salland te Raalte; Comenius College te 
Hilversum; Comenius College te Hilversum; CSG Jan Arentsz te Alkmaar; De Grundel te Hengelo; De Windroos te 
Goringem; De Rooi Panne te Tilburg; Deltacollege te Utrecht; Fioretticollege te Veghel; Groenhorst College te Ede; 
Groenhorstcollege te Velp; Groot Gooylant te Hilversum; Het Assink Lyceum te Eibergen; Het Gilde te Gorinchem; 
Oosterlicht College te Vianen; Het Streek te Ede; Hilfertsheem-Beatrix te Hilversum; Hooghuislyceum te Oss; 
Kempenhorst VMBO college te Oirschot; Lingecollege-vmbo te Tiel; Marnix College te Ede; Merediaancollege 
te Amersoort; Meriwade College Openbare Scholengemeenschap te Goringem; Minkemacollege te Woerden; 
Mozaik College te Arnhem; Novacollege te Amsterdam; Scholengemeenschap de Lingeborg te Geldermalsen; 
Thorbecke te Rotterdam Alexander; Comenius College te Capelle aan den IJssel; Utrecht-Zuid College te Utrecht; 
Vader Rijn College te Utrecht; Vakcollege Dr. Knippenberg te Helmond (de Dolfijnlaan en de Ruusbroeclaan); 
Wellandcollege te Hoogland; Wellantcollege (Linnaeus) te Amsterdam; Wellantcollege (Sloten) te Amsterdam en 
het Zuiderlichtcollege te Amsterdam.
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1 inleiding en onderZoeksvragen

leZend leren

Leesvaardigheid speelt een cruciale rol in de schoolcarrière van middelbare scho
lieren. Om te kunnen slagen moeten leerlingen immers studieboekteksten lezen, 
begrijpen, leren en de leerstof reproduceren tijdens examens of toetsen. Er zijn ech
ter veel leerlingen voor wie het goed kunnen lezen niet vanzelfsprekend is. Zo blijkt 
dat bijna 20% van de schoolgaande brugklassers slecht leest. Vooral in het voor
bereidend middelbaar beroepsonderwijs (in het vervolg vmbo genoemd) vormt de 
leesvaardigheid een groot probleem: bijna een kwart van de vmboleerlingen is niet 
in staat de voor hen bedoelde studieboekteksten te begrijpen (Hacquebord, 2007; 
Inspectie van het Onderwijs, 2006). Bovendien hebben deze leerlingen een geringe 
woordenschat en lezen ze vaak niet zo vlot waardoor hun leesvaardigheid benadeeld 
kan worden (Torgesen, 2002).

In onderzoek naar de vraag welke kenmerken de leesprestatie beïnvloeden, staat 
vaak de lezer centraal. Er wordt dan bijvoorbeeld gefocust op de leesfrequentie 
van lezers. Daarnaast is er veel (linguïstisch) onderzoek waarin juist de tekst zelf 
centraal staat. Dan wordt nagegaan hoe een tekst zodanig geformuleerd moet wor
den dat lezers deze tekst gemakkelijker begrijpen of met meer plezier gaan lezen. 
In dit proefschrift gaan we de effecten van zowel bepaalde lezerskenmerken als 
bepaalde tekstkenmerken op de leesprestatie na. We richten ons daarbij specifiek 
op leerlingen van het vmbo die vaak getypeerd worden als zwakke lezers, en op de 
structuur en stijlkenmerken die voorkomen in de studieboekteksten die deze leer
lingen op school moeten lezen.

De leesattitude van leerlingen kan belangrijk zijn voor hun leesvaardigheid. 
Het is immers gemakkelijk voor te stellen dat leerlingen die lezen leuk vinden, be
ter presteren tijdens leestoetsen. Met een correlationeel onderzoek gaan we in dit 

1.1
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proefschrift na in hoeverre het mogelijk is een causaal verband aan te tonen tussen 
de leesprestatie en de leesattitude (zie hoofdstuk 3). Bovendien kunnen kenmerken 
van de studieteksten zelf invloed hebben op de leesprestatie. In twee studies naar de 
effecten van tekstkenmerken op de leesprestatie van vmboleerlingen (hoofdstuk 4 
en 5) stellen we twee typen kenmerken centraal: kenmerken die de structuur van de 
tekst beïnvloeden en kenmerken die de stijl bepalen en ervoor zorgen dat de lezer 
zich met de tekst kan identificeren. Structuur en stijlkenmerken kunnen belangrijk 
zijn voor de leesprestatie omdat ze beide invloed hebben op het gemak waarmee 
ervaren lezers de tekst lezen en begrijpen en ze het leesplezier kunnen bepalen. De 
centrale onderzoeksvragen zijn als volgt geformuleerd.

centrale onderzoeksvragen

In hoeverre hebben structuur- en stijlkenmerken effect op de mate waarin vmbo-leerlingen leerteksten 
begrijpen en waarderen?
In hoeverre hebben lezerskenmerken effect op de mate waarin vmbo-leerlingen leerteksten begrijpen en 
waarderen?

Met verschillende zorgvuldig opgezette experimentele leesonderzoeken toetsen we 
deze centrale onderzoeksvragen. Niet eerder is nagegaan of het mogelijk is effecten 
van tekstkenmerken op tekstbegrip en tekstwaardering te toetsen bij vmboleerlin
gen. Bovendien is niet bekend of structuurkenmerken en stijlkenmerken invloed 
hebben op de leesvaardigheid van deze lezers. De studies in dit proefschrift vormen 
wat dat betreft een begin. Met de resultaten formuleren we inzichten over de effec
ten van tekst en attitudekenmerken op tekstbegrip en tekstwaardering van zwak
kere lezers. Ook verwoorden we adviezen voor de onderwijspraktijk ter verbetering 
van de studieboekteksten voor het vmbo.

Dit hoofdstuk vormt een inleiding op de studies die in het proefschrift be
sproken worden. We zullen de onderzoeksvragen toelichten die in de verschillende 
hoofdstukken aan de orde komen. Ook gaan we in op de keuzes die we gemaakt 
hebben bij het opzetten van de leesexperimenten om die onderzoeksvragen te be
antwoorden.

wat is het schooltype vmbo?

In de leesexperimenten waar we in het proefschrift verslag van doen, staan de leer
lingen van het vmbo centraal. Het vmbo is een vierjarige opleiding in het voortge
zet onderwijs voor leerlingen van 12 tot 16 jaar. De opleiding bereidt de leerlingen 
voor op een studie in het mbo. Het vmbo is zeer breed opgezet. Er zijn leerlingen 
die overwegend praktijkles krijgen, en er zijn leerlingen die vooral algemene theorie 

1.2
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131  I n l e I d I n g  e n  o n d e r z o e k s v r a g e n    •

(zoals bij de vakken geschiedenis, economie en aardrijkskunde) leren. De onder
wijsvorm vmbo bestaat uit vier leerwegen, de theoretische leerweg, de gemengde 
leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg. In de 
basisberoepsgerichte leerweg is theorie tot het minimum beperkt. De nadruk ligt 
op de praktijk: leerlingen leren een vak dat ze na hun schooltijd kunnen gaan uit
oefenen. Leerlingen uit de theoretische leerweg (te vergelijken met de oude mavo) 
krijgen nauwelijks praktijkles, en volgen vooral theoretische vakken zoals aardrijks
kunde, economie, moderne vreemde talen, geschiedenis en wiskunde. De kader
beroepsgerichte en de gemengde leerweg zitten er tussenin: bij die twee leerwegen 
wordt theorie met praktijk gecombineerd.

De eerste twee jaar van het vmbo wordt gevormd door de zogenaamde basis
vorming. Tijdens de basisvorming krijgen de leerlingen uit alle leerwegen dezelfde 
basisstof zoals geschiedenis, economie, aardrijkskunde, wiskunde, Engels en 
Nederlands. Het niveau waarop de stof wordt aangeboden verschilt wel per leerweg. 
Na die twee jaar worden de leerlingen ingedeeld bij een leerweg en kiezen ze een 
sector, zoals verzorging, handel, techniek of horeca. Vanaf het derde jaar volgende 
de leerlingen praktijkvakken in de gekozen sector en gaan ze op stage. Aan het eind 
van het vierde jaar krijgen de vmboleerlingen een diploma waarmee ze eventueel 
een vervolgstudie in het mbo kunnen volgen in de gekozen sector. De leerlingen 
uit de basisberoepsgerichte leerweg gaan meestal direct met een vmbodiploma de 
praktijk in om te werken.

het leesgedrag van vmbo-leerlingen

Wanneer we de effecten van leesattitude en tekstkenmerken op de leesprestatie van 
vmboleerlingen willen onderzoeken, moeten we ons eerst een beeld vormen van 
het leesgedrag van deze leerlingen. De volgende vragen zijn daarbij van belang: 
hoeveel en hoe vaak lezen deze leerlingen in hun vrije tijd? Wat lezen ze precies en 
waarom? En wat vinden deze leerlingen van de boeken die ze in hun vrije tijd lezen 
en van de studieteksten die ze op school moeten lezen? Om antwoord te vinden op 
deze vragen hebben we in het tweede hoofdstuk van dit proefschrift de volgende 
onderzoeksvraag gesteld.

onderzoeksvraag 1

wat is de leesfrequentie en leeswaardering van vmbo-leerlingen?

Met een inventarisatieonderzoek waarbij gebruikgemaakt is van vragenlijsten en 
logboeken, is nagegaan hoe vaak vmboleerlingen lezen en wat ze lezen in hun 

1.3
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vrije tijd. Ook komt de vraag aan de orde hoe leerlingen de boeken waarderen die 
ze in hun vrije tijd lezen. Bovendien zijn vragen gesteld over de waardering van 
vmboleerlingen voor de studieboekteksten die ze op school moeten lezen. Uit de 
resultaten blijkt dat er grote verschillen zijn tussen vmboleerlingen wat betreft hun 
leesfrequentie en leeswaardering. Voor een grote groep vmboleerlingen geldt dat ze 
over het algemeen weinig lezen in hun vrije tijd, en dat ze lezen zowel voor school 
als in hun vrije tijd saai vinden.

de relatie tussen leesattitude en leesprestatie

Met het inventarisatieexperiment in hoofdstuk 2 krijgen we inzicht in het lees
gedrag van vmboleerlingen. Dit leesgedrag hangt nauw samen met de leesattitude. 
Immers, leerlingen die veel lezen en lezen een leuke activiteit vinden, zullen een 
hogere leesattitude hebben dan leerlingen die nooit lezen en met tegenzin een boek 
pakken.

Er wordt vaak aangenomen dat hoe meer leerlingen lezen waarderen, hoe be
ter ze zullen presteren op leestoetsen (zie bijvoorbeeld Otter, 1993). Een groot deel 
van het TweedeFase onderwijs is op deze aanname gebaseerd. De achterliggende 
gedachte is dat leerlingen die lezen (of een andere leeractiviteit) leuk vinden, meer 
gemotiveerd zijn, daardoor meer gaan lezen in hun vrije tijd en door deze oefening 
steeds beter zullen presteren tijdens leestoetsen op school. Maar is deze redenering 
valide? In het derde hoofdstuk stellen we de causaliteit van de relatie tussen de 
leesattitude (het leesplezier) en de leesprestatie van vmboleerlingen aan de orde. Is 
het zo dat een hoge leesattitude ertoe leidt dat leerlingen beter gaan lezen, of gaan 
leerlingen lezen juist leuk vinden omdat ze het goed kunnen? We formuleren de 
volgende onderzoeksvraag.

onderzoeksvraag 2

In hoeverre is er sprake van een causale relatie tussen de leesprestatie en de leesattitude van vmbo-
leerlingen?

Met een experimenteel ontwerp voor een correlationele studie is deze vraag onder
zocht. Leerlingen hebben tijdens twee meetmomenten vragen beantwoord over hun 
leesattitude, leesfrequentie en leesgedrag. Ook hebben zij begripsvragen bij studie
teksten beantwoord. Vervolgens is nagegaan in hoeverre er verbanden bestaan tus
sen de scores op de attitudevragen en de begripsscores. De resultaten tonen aan dat 
er geen sprake is van een causaal verband tussen de leesattitude en de leesprestatie 
van vmboleerlingen. Wel worden zwakke correlationele verbanden aangetoond.

1.4
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tekstkenmerken: structuur en stiJl

Behalve de leesattitude kunnen ook kenmerken van de teksten zelf van invloed zijn 
op tekstbegrip en tekstwaardering. Uit tekstwetenschappelijke literatuur leiden 
we af dat bepaalde structuur en stijlkenmerken een grote rol kunnen spelen bij de 
leesprestatie van vmboleerlingen. In het vierde en vijfde hoofdstuk van dit proef
schrift gaan we na welke effecten deze tekstkenmerken hebben op het tekstbegrip 
en de tekstwaardering van vmboleerlingen. De keuze voor de specifieke struc
tuur en stijlkenmerken is niet alleen door de literatuur, maar ook door de praktijk 
ingegeven. In de leerteksten voor het vmbo worden verschillende structuur en stijl
kenmerken namelijk zeer uiteenlopend toegepast. Zo komen in deze studieboeken 
teksten voor met veel structurerende kenmerken maar ook teksten waarin de tekst
structuur nauwelijks geëxpliciteerd wordt. Ook de stijl verschilt per methode. Er 
zijn studieboeken waarin teksten zijn opgenomen die heel zakelijk en afstandelijk 
geformuleerd zijn, terwijl andere teksten juist voorbeelden, beschrijvingen en kleur
rijke en verlevendigende informatie bevatten.

In hoofdstuk 4 en 5 van dit proefschrift geven we argumenten voor twee 
plausibele maar tegengestelde theorieën over het effect van zowel structuur als stijl
kenmerken op het tekstbegrip en de tekstwaardering van vmboleerlingen. In deze 
inleidende paragraaf geven we alvast een globale uitwerking van deze theorieën. 
Voor de inhoudelijke uitwerkingen en onderbouwing verwijzen we naar de desbe
treffende hoofdstukken (hoofdstuk 4 voor structuurkenmerken en hoofdstuk 5 voor 
stijlkenmerken). Om de twee tegengestelde theorieën te verduidelijken hebben we 
de tekstkenmerken ondergebracht op twee dimensies: de structuurdimensie en de 
stijldimensie, die zich uitstrekken tussen twee polen (zie figuur 1 en figuur 2).

1.5.1 DE STRUCTUURDIMENSIE

Voor een goed begrip van een tekst is het van cruciaal belang dat lezers een samen
hangende cognitieve representatie van de tekst construeren. Het zou leerlingen 
daarom heel goed kunnen helpen wanneer de tekststructuur dat gemakkelijk maakt 
(zie hoofdstuk 4). Deze gedachte is vertaald in de structuurdimensie. Deze dimensie 
bestaat uit twee polen waar tekstkenmerken aan gekoppeld zijn die de tekststruc
tuur al dan niet verduidelijken. Deze kenmerken kunnen aan beide kanten van de 
dimensie een positief effect hebben op het tekstbegrip en de tekstwaardering van 
vmboleerlingen. In een figuur kan de structuurdimensie als volgt worden weerge
geven.

1.5
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figuur 1 | STRUCTUURDIMENSIE.

Structuurdimensie

Positief effect op tekstbegrip 
en tekstwaardering
door veel mogelijkheden voor het vormen van 
een coherente cognitieve tekstrepresentatie.

Positief effect op tekstbegrip 
en tekstwaardering
doordat lezers slechts kleine teksteenheden
tegelijkertijd hoeven te verwerken.

Integrerende tekstkenmerken
zoals signaalzinnen en connectieven die de
tekststructuur markeren. Integrerende teksten 
bevatten bijzinnen en de zinnen lopen door, 
over de regels van de tekst heen.

Fragmenterende tekstkenmerken
zoals korte hoofdzinnen die niet doorlopen
over de regels van de tekst heen. In
gefragmenteerde teksten komen geen
connectieven of andere markeringen van de
structuur voor. 

Geïntegreerde
teksten

Gefragmenteerde
teksten

Op de ene pool van de structuurdimensie bevinden zich geïntegreerde teksten 
waarin de tekststructuur geëxpliceerd is door connectieven en signaalzinnen. 
Bovendien vormen alle zinnen een geïntegreerd geheel en lopen ze door over de 
regels heen. We verwachten op basis van theorieën dat deze integrerende tekstken
merken een positief effect zullen hebben op het tekstbegrip en de tekstwaardering 
van vmboleerlingen. De achterliggende gedachte is dat integrerende tekstken
merken de tekststructuur verduidelijken en het voor lezers gemakkelijker maken 
om samenhang te creëren. Vooral zwakkere lezers zullen baat hebben bij die hulp. 
Doordat integrerende tekstkenmerken de lezer helpen bij het begrijpen van een 
tekst, verwachten we ook dat deze tekstkenmerken zullen zorgen voor een hogere 
tekstwaardering. Leerlingen zullen het immers waarderen dat het lezen van de tekst 
niet veel moeite kost.

Op de andere pool van de structuurdimensie bevinden zich gefragmenteerde 
teksten die alleen hoofdzinnen bevatten die allemaal op een nieuwe regel beginnen. 
Ook van deze fragmenterende tekstkenmerken kunnen we op basis van theorieën 
verwachten dat ze een positief effect hebben op het tekstbegrip en de tekstwaar
dering van vmboleerlingen (zie voor literatuurverwijzingen hoofdstuk 4). Lezers 
hoeven bij deze teksten maar kleine teksteenheden tegelijkertijd te verwerken 
waardoor hun werkgeheugen minimaal belast wordt. Vooral voor zwakkere lezers 
kan dit een voordeel zijn. Bovendien zijn in gefragmenteerde teksten de coheren
tierelaties niet geëxpliciteerd door connectieven of structuursignalen waardoor de 
leerlingen zich maximaal zullen moeten inzetten om de relaties op de juiste manier 
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te interpreteren, wat het tekstbegrip ten goede kan komen. De leerlingen worden 
immers gedwongen actief met de tekst om te gaan. We verwachten ook een positief 
effect van fragmenterende kenmerken op de tekstwaardering van vmboleerlingen. 
Omdat gefragmenteerde teksten alleen korte hoofdzinnen bevatten en er daardoor 
simpel uitzien, verwachten we dat vmboleerlingen deze teksten leuker vinden om 
te lezen dan de moeilijker ogende geïntegreerde teksten. De tegengestelde verwach
tingen op de structuurdimensie leiden tot onderzoeksvraag 3, die centraal staat in 
het vierde hoofdstuk van dit proefschrift.

onderzoeksvraag 3

In hoeverre hebben structuurkenmerken een positief effect op de mate waarin vmbo-leerlingen hun 
studieboekteksten begrijpen en waarderen?

Om onderzoeksvraag 3 te beantwoorden, hebben vmboleerlingen in een leesex
periment een geïntegreerde of een gefragmenteerde versie van een aantal onder
zoeksteksten gelezen. Deze teksten zijn gebaseerd op leerteksten die daadwerkelijk 
voorkomen in de studieboeken voor het vmbo. De tekstversies verschillen alleen in 
het voorkomen van de integrerende of fragmenterende kenmerken; de tekstinhoud 
van beide versies is verder identiek gehouden. Na het lezen van de geïntegreerde 
tekstversies hebben leerlingen dezelfde begripsvragen beantwoord als de leerlingen 
die een gefragmenteerde versie van een tekst gelezen hebben. De resultaten tonen 
aan dat vmboleerlingen studieteksten beter begrijpen wanneer de teksten integra
tiebevorderende tekstkenmerken bevatten dan wanneer de tekst gefragmenteerd 
is weergegeven. Structuurkenmerken blijken geen effect op de tekstwaardering te 
hebben. Met deze resultaten repliceren we een eerdere studie naar de effecten van 
structuurkenmerken op het tekstbegrip en de tekstwaardering van vmboleerlingen 
(Land, Sanders, Lentz & Van den Bergh, 2002).

1.5.2 DE STIJLDIMENSIE

Voor een goed begrip van een tekst speelt naast de tekststructuur ook de stijl van 
de tekst een grote rol. Vooral voor middelbare scholieren die studieteksten niet 
voor hun plezier lezen, is het van belang dat de tekst die ze moeten lezen hen aan
spreekt. Een interessante tekst die aanspreekt zal leerlingen meer motiveren om te 
proberen de inhoud goed te begrijpen dan een saaie tekst. Deze gedachte is vertaald 
in de stijldimensie. Deze dimensie bestaat uit twee polen waar tekstkenmerken aan 
gekoppeld zijn. Deze kenmerken kunnen aan beide kanten van de dimensie een 
positief effect hebben op het tekstbegrip en de tekstwaardering van vmboleerlin
gen. In een figuur kan de stijldimensie als volgt worden weergegeven.
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figuur 2 | STIJLDIMENSIE.

Stijldimensie

Positief effect op tekstbegrip 
en tekstwaardering
door veel mogelijkheid tot identificatie

Positief effect op tekstbegrip 
en tekstwaardering
door weinig mogelijkheid tot identificatie

Identificerende tekstkenmerken
zoals personiliëring, dichtbij perspectief,
tegenwoordige tijd, directe rede, emoties.

Distantiërende tekstkenmerken
zoals feiten, auctoriaal perspectief en verlede
tijd, afstandelijke toon. 

Distantiërende
teksten

Identificerende
teksten

Op de ene pool van de stijldimensie bevinden zich identificerende onderzoekstek
sten waarin de afstand tussen de lezer en de tekst zo klein mogelijk is en de lezer 
zich maximaal kan identificeren met de tekst. In de identificerende teksten komen 
daarom personages voor die de leerstof vertellen in de directe rede, in de tegenwoor
dige tijd waarbij emoties en ervaringen kleurrijk omschreven worden. We verwach
ten op basis van theorieën dat deze identificerende tekstkenmerken een positief 
effect zullen hebben op het tekstbegrip en de tekstwaardering van vmboleerlingen. 
De achterliggende gedachte is dat leerlingen door deze identificatiebevorderende 
kenmerken betrokken worden bij de tekst waardoor ze de tekst leuk en interessant 
zullen vinden. Het mogelijke effect hiervan is dat leerlingen zich cognitief extra 
inzetten tijdens het lezen, wat bijdraagt aan een goed tekstbegrip (zie voor litera
tuurverwijzingen hoofdstuk 5).

Op de andere pool van de stijldimensie bevinden zich tekstkenmerken die 
de afstand tussen de lezer en de tekst juist vergroten. In deze distantiërende on
derzoeksteksten komen geen personages voor, de teksten zijn in de verleden tijd 
geschreven vanuit een auctoriale vertelinstantie en er worden geen emoties of inte
ressante informatie toegevoegd. We verwachten op basis van onderzoeksliteratuur 
dat deze distantiebevorderende tekstkenmerken voor een beter tekstbegrip en een 
hogere tekstwaardering zorgen omdat leerlingen in distantiërende teksten alleen de 
relevante informatie hoeven te verwerken en niet afgeleid worden door personages 
met hun emoties, gedachten en meningen. Bovendien zullen leerlingen de distanti
erende teksten meer waarderen omdat in deze teksten duidelijk is wat geleerd moet 
worden en distantiërende teksten beter passen bij het tekstgenre ‘studietekst’ dan 
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identificerende teksten. Deze tegengestelde verwachtingen op de stijldimensie leiden 
tot onderzoeksvraag 4, die in het vijfde hoofdstuk van dit proefschrift centraal staat.

onderzoeksvraag 4

In hoeverre hebben stijlkenmerken een positief effect op de mate waarin vmbo-leerlingen hun studie-
boekteksten begrijpen en waarderen?

Om onderzoeksvraag 4 te beantwoorden hebben leerlingen in een leesexperiment een 
identificerende of een distantiërende versie van een aantal onderzoeksteksten gelezen. 
Deze teksten zijn gebaseerd op leerteksten die daadwerkelijk voorkomen in de studie
boeken voor het vmbo. De versies verschilden alleen in het voorkomen van identi
ficerende of distantiërende tekstkenmerken, de inhoud van beide versies is verder 
nagenoeg identiek gehouden. Na het lezen van de identificerende tekstversies hebben 
leerlingen dezelfde begripsvragen beantwoord als de leerlingen die een distantiërende 
versie van een onderzoekstekst lazen. Uit de resultaten komt naar voren dat leerlingen 
een identificerende studietekst spannender en leuker vinden dan een distantiërende 
tekst. De leerlingen begrijpen een distantiërende tekst echter beter. Met deze resul
taten repliceren we een eerdere studie naar de effecten van stijlkenmerken op het 
tekstbegrip en de tekstwaardering van vmboleerlingen (Land et al., 2002).

het toetsen van tekstbegrip biJ vmbo-leerlingen

Om het tekstbegrip van de leerlingen te toetsen hebben we verschillende soorten 
begripstoetsen gebruikt. Deze toetsen pretenderen het tekstbegrip te meten op het 
niveau van het situatiemodel. In deze paragraaf zullen we toelichten wat daar precies 
mee bedoeld wordt. We bespreken de toetsing van tekstbegrip hier uitgebreid omdat 
dit de cruciale afhankelijke variabele in de leesexperimenten is en omdat er boven
dien in de afzonderlijke hoofdstukken geen ruimte is om in te gaan op de achter
grondtheorie waarmee de keuze voor de gebruikte begripstoetsen ondersteund kan 
worden. In deze paragraaf zullen we eerst ingaan op de belangrijkste theorie over het 
meten van tekstbegrip, en vervolgens zullen we de toetsen toelichten die wij gebruikt 
hebben om tekstbegrip bij vmboleerlingen te meten.

1.6.1 HET SITUATIEMODELNIVEAU

Lezers construeren bij het lezen van een tekst altijd een cognitieve tekstrepresentatie 
(Fletcher, 1994; Fletcher & Chrysler, 1990; Kintsch, 1998; Van Dijk & Kintsch, 1983). 
In het tekstbegripmodel (construction-integration model) van Kintsch (1998) worden 
drie niveaus van deze tekstrepresentatie onderscheiden: het niveau van de oppervlak-

1.6
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testructuur, het niveau van de tekstbetekenis en het niveau van het situatiemodel. Het 
volgende voorbeeld kan dit onderscheid illustreren. Stel, lezers krijgen de volgende 
zin te lezen:

Marieke en René lopen door de groene wei, zoekend naar verse paardenbloemen.

Ruwweg verloopt het verwerkingsproces dan als volgt. Wanneer lezers deze zin 
op het niveau van de oppervlaktestructuur verwerken, ontleden ze de zin. De lezers 
selecteren de semantische en syntactische rol van deze woorden en slaan die op in 
het werkgeheugen. In de voorbeeldzin ontleden lezers bijvoorbeeld lopen en zoeken 
als werkwoorden en wei en paardenbloemen als zelfstandige naamwoorden. Zodra de 
hele zin geanalyseerd is, verdwijnt de vormrepresentatie en gaan de lezers door met 
de verwerking van de volgende zin. Daardoor kunnen lezers zich vaak alleen van de 
laatst gelezen zin de letterlijke vorm herinneren (Fletcher, 1994). Bij het construeren 
van de betekenisrepresentatie combineren lezers semantische informatie op globaal en 
lokaal niveau en coderen ze deze informatie tot een coherent netwerk van proposi
ties (Kintsch, 1998). In het geval van Marieke en René zal de lezer concepten zoals 
de twee personen, de wei met bloemen en de activiteiten zoeken en lopen interpre
teren en met elkaar in verband brengen tot een voor hen betekenisvolle zin. Lezers 
interpreteren de zin dan bijvoorbeeld niet als *de paardenbloemen lopen zoekend naar 
Marieke en René door de wei. Wanneer lezers de zin verwerkt hebben op het niveau 
van de tekstrepresentatie hebben ze betekenis toegekend. Echter, pas wanneer lezers 
de zin verwerkt hebben op het niveau van het situatiemodel is de tekst op het meest 
diepe niveau begrepen (Zwaan & Radvansky, 1998). Pas dan wordt de mentale 
representatie van de tekst namelijk gerelateerd aan het langetermijngeheugen van de 
lezers (Long, Wilson, Hurley & Prat, 2006; Kintsch, 1998; Mulder, 2008) en inte
greren lezers de expliciete tekstinformatie met hun eigen voorkennis, wereldkennis 
en de contextinformatie tot een samenhangend netwerk. Voorkennis speelt dus een 
grote rol bij het vormen van een coherent situatiemodel (Boscolo & Mason, 2003; 
McNamara, 2001). Lezers met veel voorkennis kunnen dan ook gemakkelijker een 
coherent situatiemodel vormen van een tekst dan lezers met weinig voorkennis. Ook 
zullen lezers gemakkelijker een coherent situatiemodel van de tekst kunnen con
strueren wanneer de tekststructuur geëxpliciteerd is en de tekst een coherent geheel 
vormt (Gilabert, Martinez & VidalAbarca, 2005; Kamalski, 2007; McNamara, 
Kintsch, Songer & Kintsch, 1996; Zwaan & Radvansky, 1998).

Bij de verwerking op het niveau van het situatiemodel maken lezers als het ware 
een mentale voorstelling van de zin in hun hoofd, op basis van voorkennis en de in
formatie uit de tekst. In deze mentale voorstelling worden de objecten ten opzichte 
van elkaar gelokaliseerd op basis van kennis over ruimte en tijd (Bower & Morrow, 
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1990). Omdat dit ‘plaatje’ afhangt van voorkennis en eerdere ervaringen, kan het er 
voor de ene lezer anders uitzien dan voor een andere lezer. Zo zal een bepaalde lezer 
van de zin Marieke en René lopen door de groene wei zoekend naar verse paardebloe-
men een representatie maken met twee kleutertjes die dartelen door de zonnige wei, 
zoals in figuur 3:

figuur 3 | MARIEkE EN RENé zOEkEND NAAR PAARDENBLOEMEN IN DE wEI.

En een andere lezer maakt misschien de volgende mentale voorstelling, zoals weer
gegeven in figuur 4.

figuur 4 | MARIEkE EN RENé zOEkEND NAAR PAARDENBLOEMEN IN DE wEI.

Het bestaan van het situatiemodel
Het bestaan van een tekstrepresentatie op het niveau van het situatiemodel wordt 
vaak ondersteund met een klassiek voorbeeld uit een leesexperiment van Bransford 
en Johnson (1972). Proefpersonen moesten de volgende zinnen lezen (zin 1 en 2 zijn 
vertalingen van de originele experimentele zinnen).
(1) Drie schildpadden rustten op een stuk hout en een vis zwom onder hen door.
(2) Drie schildpadden rustten op een stuk hout en een vis zwom er onderdoor.

Op de vraag of de twee zinnen identiek aan elkaar zijn, geven in het experiment 
veel lezers een bevestigend antwoord, terwijl de zinnen wel verschillen. In zin 1 
zwemt de vis immers onder de schildpadden door (onder hen door), en in zin 2 
onder het drijfhout (er onderdoor). De verklaring is dat de lezers bij zin 1 en 2 een 
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identiek situatiemodel gevormd hebben, ondanks dat de zinnen wel verschillen in 
de letterlijke weergave. Van zowel de eerste als de tweede zin kan immers het vol
gende situatiemodel geconstrueerd worden:

figuur 5 | SITUATIEMODEL VAN DE zIN: DRIE SCHILDPADDEN RUSTTEN OP EEN STUk HOUT, EN EEN VIS 

zwOM ONDER HEN DOOR/ER ONDERDOOR.

 
   

 

In het tweede gedeelte van het experiment van Bransford en Johnson (1972) moes
ten de lezers de zinnen (3) en (4) lezen en daarna een verificatietaak verrichten (zin 3 
en 4 zijn vertalingen van de originele Engelstalige experimentele teksten).
(3) Drie schildpadden rustten naast een stuk hout, en een vis zwom onder hen door.
(4) Drie schildpadden rustten naast een stuk hout en een vis zwom er onderdoor.

Na het lezen van zin 3 en zin 4 gaven maar weinig lezers onterecht aan dat de twee 
zinnen hetzelfde zijn. De verklaring is dat lezers de zinnen nu niet als identiek erva
ren hebben omdat de situatiemodellen van zin 3 en van zin 4 wel verschillen. Bij 
zin 3 hebben de lezers immers het volgende situatiemodel moeten maken:

figuur 6 | SITUATIEMODEL VAN DE zIN: DRIE SCHILDPADDEN RUSTTEN NAAST EEN STUk HOUT, EN 

EEN VIS zwOM ONDER HEN DOOR.

 
   

 

Maar bij zin 4 moeten de lezers een andere mentale representatie maken, namelijk:

figuur 7 | SITUATIEMODEL VAN DE zIN: DRIE SCHILDPADDEN RUSTTEN NAAST EEN STUk HOUT EN EEN 

VIS zwOM ER ONDERDOOR.
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Uit dit experiment blijkt dat lezers een niveau van tekstrepresentatie hebben waarop 
ze informatie uit de tekst opslaan in hun geheugen en daarna kunnen reproduceren, 
terwijl ze de letterlijke vorm van zinnen niet onthouden. Dit representatieniveau 
wordt het situatiemodel genoemd.

1.6.2 HET METEN VAN TEkSTBEGRIP OP SITUATIEMODELNIVEAU

Het situatiemodel is een zeer dynamische representatie die sterk samenhangt met 
de tekstinhoud, de algemene kennis en voorkennis van de lezers, maar ook met 
hun gevoelens, waarderingen, opvattingen, eerdere ervaringen, enzovoort (Kintsch, 
1998). Wanneer we willen toetsen of een lezer een accuraat situatiemodel gevormd 
heeft van een tekst, moeten we begripstoetsen gebruiken die niet alleen meten hoe 
goed de tekstinhoud geleerd en onthouden is, maar die ook de interactie met de 
lezerskenmerken nagaan. Dit zou betekenen dat begrip op het niveau van het situa
tiemodel niet te meten is, omdat iedere lezer een individuele en unieke representatie 
van een tekst maakt op basis van voorkennis, individuele voorkeuren, leesdoelen, 
enzovoort. Toch kunnen begripsvragen laten zien in hoeverre lezers tekstinformatie 
verwerkt hebben op het niveau van het situatiemodel, wanneer deze toetsen ingaan 
op specifieke informatie uit de tekst die lezers niet op basis van hun individuele 
(voor)kennis kunnen weten. Dit kunnen begripsvragen zijn die ingaan op de onder
liggende tekststructuur zoals bridging inference vragen of probleem-oplossingsvragen 
(Kintsch, 1998), zoals de vraag: wat deed tsaar Peter om uit de militaire crisis te 
komen? Bij een geschiedkundige tekst over het leven van tsaar Peter (zie: Kamalski, 
Sanders, Lentz & Van den Bergh, 2005).

Daarnaast zijn mentale modelvragen geschikt om tekstbegrip op het niveau van 
het situatiemodel te meten (Butcher, 2006; Fletcher & Chrysler, 1990; Schmalhofer 
& Glavanov, 1986; Kamalski, 2007; McNamara, 2001). Bij het beantwoorden van 
mentale modelvragen moeten lezers zinnen of woorden uit de gelezen tekst invul
len in stroomdiagrammen. Dit soort vragen is vooral geschikt als de tekst gaat over 
schematische processen zoals de werking van de stoommachine of de werking van 
het menselijke hart (Boscolo & Mason, 2003). Ook sorteertaken kunnen goed laten 
zien in hoeverre een lezer de tekst geïntegreerd heeft met het situatiemodel. Bij een 
sorteertaak moeten lezers termen uit de gelezen tekst zodanig in groepjes cate
goriseren dat ieder groepje alleen die termen bevat die in de tekst ook aan elkaar 
gerelateerd zijn. Dat zouden lezers alleen kunnen als ze de onderlinge verbanden en 
ordening tussen de termen doorzien (McNamara et al., 1996).
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Meerkeuzevragen, tijdbalkvragen en schemavragen

In de leesexperimenten waarvan we in dit proefschrift verslag doen, willen we het 
tekstbegrip van de vmboleerlingen op het niveau van het situatiemodel meten. 
Daarvoor gebruiken we als meerkeuzevragen geformuleerde bridging inference-
vragen (McNamara, 2001), die ingaan op de onderliggende tekststructuur, zoals 
weergegeven in onderstaand voorbeeld (bij een onderzoekstekst over het begin van 
de Tweede Wereldoorlog, zie bijlage 3a.7).

Voorbeeld van een meerkeuzevraag
Waarom viel Duitsland Polen aan?
a Omdat er grote werkloosheid in Duitsland was.
b Omdat Hitler een groot Duits rijk wilde stichten.
c Omdat Hitler het Duitse volk beter vond dan de andere volkeren.
d Omdat Hitler wapenfabrieken geopend had..

Alle alternatieven van deze meerkeuzevraag komen uit de tekst die de leerlingen 
hebben gelezen. Leerlingen kunnen deze vraag dus alleen beantwoorden als ze de 
informatie uit de tekst correct interpreteren en op de juiste manier integreren met 
hun bestaande kennis.

Naast de bridging inference meerkeuzevragen gebruiken we ook zogenaamde 
tijdbalkvragen en schemavragen om het tekstbegrip te meten. Deze vragen zijn 
te vergelijken met de eerder genoemde mentale modelvragen en sorteervragen 
(Kamalski et al., 2005). Bij de tijdbalkvraag moeten leerlingen zinnen uit de on
derzoeksteksten zodanig in een tijdbalk plaatsen dat de temporele ordening uit de 
tekst weergegeven wordt door de tijdbalk. Tijdbalkvragen zouden het tekstbegrip 
op het niveau van het situatiemodel meten omdat leerlingen bij het invullen van 
de tijdbalk hun kennis over tijdsordening moeten integreren met de informatie 
uit de tekst. Ze moeten zich bijvoorbeeld realiseren dat een gebeurtenis uit 1944 
niet na een gebeurtenis uit 1990 kan plaatsvinden. Uit onderzoek blijkt dat visueel 
weergegeven tijdbalkvragen leerlingen van het vmbo helpen bij het ordenen van 
geschiedkundige kennis (Prangsma, 2007). Dit effect verdwijnt echter op de lange 
termijn. Hieronder is een voorbeeld van een tijdbalkvraag weergegeven, zoals wij 
die gebruikt hebben bij de leesexperimenten in dit proefschrift.
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Voorbeeld van een tijdbalkvraag
(Bij een tekst over een moord op een schrijver in Rusland, zie bijlage 3a.2.)

Zet de volgende zinnen in de juiste volgorde in de tijdbalk hieronder. Je hoeft 
alleen maar de nummers voor de zinnen in de hokjes te zetten.
zinnen

1 Getuigen ondervragen

2 Overlijden in ziekenhuis

3 Bedreigd worden

4 Schrijven over het communisme

5 Gestoken met een gifparaplu

6 Communisme aan de macht

7 Huurmoordenaars opsporen

8 Naar Londen vluchten

Begin Einde

Tijdbalken laten zien hoe goed de leerling de temporele ordening in een tekst heeft 
onthouden, maar geven minder goed inzicht in het begrip van de causale relaties 
tussen teksteenheden. Causale relaties zijn relatief complexe relaties (Sanders, 2005) 
en daarom ligt het voor de hand te veronderstellen dat een schema dat deze cau
sale relaties visualiseert, vooral de zwakkere lezers helpt bij het juist interpreteren 
van de tekstinhoud (Barnes, 2002; Van Drie, Van Boxtel, Jaspers & Kanselaar, 
2005; O’Donnel, Danereau & Hall, 2002). In de experimenten waarvan we in dit 
proefschrift verslag doen, hebben we causale schema’s gebruikt om het tekstbegrip 
van vmboleerlingen op het niveau van het situatiemodel te toetsen. De door ons 
gebruikte schemavragen zijn geïnspireerd op de sorteertaak van McNamara et al. 
(1996) en op de mentale modeltaak (Kamalski et al., 2005). Leerlingen krijgen een 
schema met een aantal lege hokjes die verbonden zijn door connectieven. Deze con
nectieven geven de verbanden weer die ook in de tekst (letterlijk) aanwezig zijn. De 
leerlingen moeten gegeven zinnen uit de tekst invullen in het juiste hokje zodat de 
verbanden tussen de zinnen in het schema overeenkomen met de tekstrelaties. Een 
voorbeeld van een causale schemavraag is hieronder weergegeven.

Voorbeeld van een causale schemavraag
(Bij een tekst over de hygiëne aan het hof van Koning Lodewijk xIv, zie bijlage 3a.1.)
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Lees de tekst zorgvuldig en maak dan de onderstaande vraag zonder de tekst 
nog te gebruiken. Zet de nummers van de zinnen in het goede lege hokje in het 
schema. Iedere zin past maar in 1 hokje. Er blijven twee zinnen over die minder 
goed passen.
zinnen

1 Het stinkt in het paleis.

2 De mensen wassen zich niet.

3 Er zijn zalen genoeg.

4 De mensen slapen met hun pruik op.

5 Er zijn geen toiletten in het paleis.

6 De koning geeft vaak feesten.

7 De mensen poepen in de zalen.

8 De koning vindt wassen ongezond.

9 Luizen en vlooien springen in de lakens.

De pruiken van de mensen zitten
vol met luizen en vlooien. 

Probleem 1 Probleem 2

Want

Want

Want

Het gevolg is

Het gevolg isDat komt doordat

Lezers kunnen een schemavraag pas invullen wanneer ze op basis van tekstinhoud 
en voorkennis over causaliteit de juiste verbanden gelegd hebben tussen de gegeven 
zinnen die in het diagram horen. Om die reden veronderstellen we dat schema
vragen tekstbegrip op het niveau van het situatiemodel meten. Ook hebben we 
schemavragen geconstrueerd die weergegeven zijn als een tabel.3 Deze vragen zijn 
gebaseerd op de sorteertaak van McNamara et al. (1996). Leerlingen moeten bij de 
tabelvraag gegeven woorden op de juiste manier categoriseren in een tabel. Hierna 
is een voorbeeld weergegeven.

3] Bij de experimenten is de tabelvraag soms ook vormgegeven als een sorteertaak. De kolommen uit de tabel zijn 
dan als losse cirkels weergegeven waar de leerlingen de nummers van de gegeven zinnen moeten invullen (zie 
bijlage 3c). 
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Voorbeeld van een tabelvraag
(Bij een tekst over de Koude Oorlog, zie bijlage 3a.4.)

Hieronder zie je een tabel met woorden aan de linkerkant. Elk woord hoort er
gens bij: bij Amerika, bij Rusland of bij Amerika en Rusland samen. Zet een kruisje 
achter ieder woord in het hokje. Je mag achter ieder woord maar één kruisje zetten.

woorden amerika rusland amerika en rusland past niet 

Oost-Europa

Communisme

west-Europa

Sterk

Veel gebied bezet

Rijk 

Oostblok

Derde wereldoorlog 

Atoombom 

Aan regels houden

Helpen met geld en wapens

Bang voor Derde wereldoorlog

Baas in Europa 

gemaakte keuZes tiJdens de leesexperimenten

Onderzoeksteksten. Voor het construeren van de onderzoeksteksten hebben we 
zoveel mogelijk bestaande teksten uit de studiemethodes voor het vmbo gebruikt. 
Om de manipulaties te kunnen laten slagen was het echter nodig in sommige 
teksten zinnen toe te voegen of weg te laten, of om bepaalde fragmenten uit ver
schillende bestaande teksten samen te voegen. We hebben ervoor gekozen de onder
zoeksteksten te baseren op studieboekteksten van het zaakvak geschiedenis omdat 
de teksten bij dit vak specifiek de functie hebben om informatie over te brengen die 
onthouden en geleerd moet worden.

Leerlingen. In de experimenten waarvan we in dit proefschrift verslag doen, parti
ciperen leerlingen uit het tweede leerjaar van het vmbo. We hebben voor leerlingen 
uit het tweede leerjaar gekozen omdat deze leerlingen al redelijk gewend zijn aan 
het lezen van leerteksten en het maken van leestoetsen. Daarnaast zijn de onder
zoeksteksten die we gebruiken bij de experimenten gebaseerd op teksten uit de 

1.7
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vmbomethodes voor het vak geschiedenis, en geschiedenis is in het tweede leerjaar 
een verplicht vak voor alle leerlingen. De leerlingen die meegedaan hebben aan de 
experimenten, volgen de basisvorming en zijn nog niet ingedeeld bij een bepaalde 
leerweg. We hebben ervoor gekozen ons zoveel mogelijk te richten op de leerlingen 
die in het derde leerjaar de basisberoepsgerichte leerweg gaan volgen omdat deze 
leerlingen vaak problemen hebben met hun leesvaardigheid (zie de rapporten van 
de Inspectie van het Onderwijs, 2006).

Onderzoeksmethode. De leesexperimenten zijn bij meerdere scholen en in verschil
lende klassen van een school afgenomen om de generaliseerbaarheid te waarborgen. 
Bij het afnemen van de leesexperimenten is ernaar gestreefd de natuurlijke schoolsi
tuatie zo veel mogelijk te evenaren. Daarom hebben de leesexperimenten niet meer 
dan een lesuur in beslag genomen en zaten de leerlingen tijdens de experimenten 
in klassikale opstelling met de tafels uit elkaar geschoven, net zoals dat vaak tij
dens een schooltoets gebeurt. De leerlingen hebben een instructie van hun docent 
gekregen zich net zo te gedragen als tijdens een proefwerk. Ze mochten dus niet 
overleggen of bij elkaar op het papier kijken. De docent en de proefleiders hielden 
hier toezicht op. Bij de leesexperimenten zijn meerdere proefleiders betrokken. Deze 
zijn allemaal zorgvuldig geïnstrueerd om de effecten van verschillende instructies te 
minimaliseren.

Leerlingen lazen tijdens de leesexperimenten meerdere onderzoeksteksten, maar 
niet meer dan drie teksten in totaal. Er is voor gezorgd dat de leerlingen verschil
lende versies lazen. Leerlingen lazen in het structuurkenmerkenexperiment (zie 
hoofdstuk 4) bijvoorbeeld een gefragmenteerde, een geïntegreerde en dan weer een 
gefragmenteerde versie van drie verschillende onderzoeksteksten. De onderzoeks
teksten en tekstversies zijn at random verdeeld over leerlingen van verschillende 
klassen en scholen. Na het lezen van een onderzoekstekst hebben de leerlingen 
eerst een aantal waarderingsvragen over de gelezen tekst beantwoord. Daarna 
hebben ze drie soorten begripsvragen gekregen: meerkeuzevragen, tijdbalkvragen 
en schemavragen. Dezelfde procedure herhaalde zich voor de tweede en derde on
derzoekstekst. De leerlingen mochten in hun eigen tempo de teksten lezen en de 
vragen beantwoorden. Er is niet bijgehouden hoe lang leerlingen met een bepaalde 
onderzoekstekst bezig waren. Wel moesten alle leerlingen de drie teksten afhebben 
voor het einde van het lesuur.

Validiteitbedreigende factoren. We hebben met onze leesexperimenten zoveel moge
lijk de werkelijkheid van een schoolse context willen benaderen. Dat is echter nooit 
helemaal mogelijk omdat we nu eenmaal teksten gemanipuleerd hebben en de 
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leerlingen mee moesten doen aan leesexperimenten. Enkele validiteitbedreigende 
factoren zullen we hier kort bespreken.

In het onderwijs zijn per definitie verschillen tussen leerlingen, scholen, lesme
thodes en teksten. In onze leesexperimenten willen we echter juist gelijktijdig 
generaliseren over teksten, scholen en leerlingen. We willen immers geen uitspra
ken doen over slechts één specifieke studieboektekst of één specifieke leerling. Om 
gelijktijdig te kunnen generaliseren over teksten, leerlingen en scholen hebben we 
gebruikgemaakt van een multilevelanalyse. In een multilevelanalyse wordt na
melijk rekening gehouden met de hiërarchische indeling van leerlingen in klassen 
en klassen in scholen (zie ook Meuffels & Van den Bergh, 2006). Om te mogen 
generaliseren over teksten hebben we meerdere onderzoeksteksten ontworpen. De 
ecologische validiteit van deze teksten is gewaarborgd doordat ze gebaseerd zijn op 
de inhoud van de teksten die daadwerkelijk voorkomen in de studieboeken voor het 
vmbo.

Natuurlijk kunnen docenten grote invloed hebben op de leesprestaties van 
de leerlingen uit hun klas. Leerlingen zullen zich bijvoorbeeld meer willen inzet
ten voor een docent die didactisch zeer bekwaam is, over veel kennis beschikt en 
ook nog aardig is, dan voor een onaardige en onbekwame docent. Ook de studie
methode en de didactiek die gebruikt worden tijdens het lezen van teksten kunnen 
van invloed zijn op de leesprestaties van leerlingen. Door de leesexperimenten te 
randomiseren op leerlingniveau hebben we de invloed van de methode, de docent 
en andere validiteitbedreigende factoren zo goed mogelijk verdeeld over de gehele 
onderzoekspopulatie.

We hebben in de leesexperimenten begrip van de gelezen teksten willen meten. 
We hebben een pretest uitgevoerd op alle begripstoetsen en we zijn de betrouwbaar
heid nagegaan. Pas wanneer deze voldoende was, hebben we de toets gebruikt. Om 
kortetermijneffecten zoveel mogelijk uit te sluiten, hebben de leerlingen na het lezen 
van de onderzoeksteksten waarderingsvragen beantwoord en mochten de leerlingen 
pas daarna aan de begripsvragen beginnen. Hierdoor verliep er enige tijd tussen 
de momenten van lezen en het moment dat de vragen werden beantwoord. Die 
tijdspanne was echter niet groot. De effecten die we met de resultaten van de lees
experimenten aantonen, gelden dan ook alleen op de korte termijn en niet voor het 
leren van studieboekteksten op langere termijn.

Tijdens het maken van de begripsvragen mochten de leerlingen de onderzoeks
teksten niet meer inzien. We hebben met de gebruikte begripsvragen immers niet 
willen meten hoe goed leerlingen antwoorden kunnen opzoeken in een tekst, maar 
hoe goed ze de teksten begrijpen en onthouden. Om te voorkomen dat de leerlingen 
tijdens het maken van de begripsvragen de gelezen tekst toch zouden gebruiken, 

SL_Land_Proefschrift_008.indd   29 26-1-2009   10:21:54



•   z w a k k e  l e z e r s ,  s t e r k e  t e k s t e n30

hebben we de leerlingen geïnstrueerd de tekst los te scheuren na het lezen en op de 
kop neer te leggen. Leerlingen die betrapt zijn op terugkijken, hebben we in de ver
dere analyses van de data niet meegenomen.

opbouw van dit proefschrift

In dit proefschrift bespreken we experimenteel leesonderzoek waarmee we de effec
ten nagaan van verschillende variabelen op het tekstbegrip en de tekstwaardering 
van vmboleerlingen. Daaraan voorafgaand zijn we in het tweede hoofdstuk met 
een inventarisatieonderzoek nagegaan hoe vaak leerlingen van het vmbo lezen, 
wat ze lezen en hoe ze teksten waarderen. In het derde hoofdstuk toetsen we welke 
rol de leesattitude speelt bij de leesprestatie van vmbo leerlingen. In het vierde en 
vijfde hoofdstuk bespreken we leesexperimenten waarin we nagaan welke effecten 
structuurkenmerken hebben op het tekstbegrip en de tekstwaardering van vmbo
leerlingen en in hoeverre kenmerken die de stijl beïnvloeden een rol spelen bij de 
mate waarin deze leerlingen studieteksten begrijpen en waarderen. Ieder hoofdstuk 
eindigt met een discussie waarin wordt ingegaan op de belangrijkste aanbevelin
gen voor de praktijk en verder onderzoek. Bovendien worden in de discussie de 
tekortkomingen weergegeven die specifiek horen bij de experimenten die in dat 
hoofdstuk beschreven zijn. In het zesde hoofdstuk van dit proefschrift worden de 
conclusies uit de verschillende hoofdstukken kort samengevat en in het zevende 
hoofdstuk wordt een algemene discussie besproken waarin we de resultaten uit de 
verschillende experimenten met elkaar in verband brengen, verklaringen zoeken 
voor de aangetoonde resultaten, algemene aanbevelingen geven voor vervolgonder
zoek en de onderwijspraktijk, en discussiepunten bespreken die de grenzen van de 
hoofdstukken overstijgen. De hoofdstukken zijn zoveel mogelijk als onafhankelijk 
leesbare modules geformuleerd omdat ze ook elders gepubliceerd zijn in de vorm 
van artikelen (zie voorwoord). Hierdoor is enige herhaling en overlap ontstaan. Zo 
overlappen delen van de theorie en de inleiding soms omdat deels identieke tekst
kenmerken worden onderzocht.

1.8
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2 leespleZier en leesfrequentie
een k wantitatief inventarisatieonderZoek

leZen we nog?

Nederland ontleest. Uit grootschalig onderzoek van het ministerie van oc&w blijkt 
dat in 1975 nog 44% van de Nederlanders geregeld boeken leest in de vrije tijd, 
terwijl in 2000 nog maar een derde van de ondervraagde Nederlanders aangeeft 
geregeld boeken te lezen. Vooral jongeren zijn minder gaan lezen. Uit cijfers van het 
scp (Huysmans, De Haan & Van den Broek, 2004) komt naar voren dat in 1990 
bijna de helft van de ondervraagde schoolgaande jeugd boeken leest in de vrije tijd, 
terwijl in 2000 nog maar 24% aangeeft boeken te lezen. In het onderzoek waarvan 
we in dit hoofdstuk verslag doen, willen we het leesgedrag van een specifieke groep 
jongeren in kaart brengen, namelijk van leerlingen die vmboonderwijs volgen. 
Vmboleerlingen komen vaak in het nieuws en de berichtgeving over hun gedrag of 
leer en leesprestaties is overwegend negatief. Lezen op school is voor veel van deze 
leerlingen een groot struikelblok. Zo blijkt 20% van de vmboleerlingen moeite 
te hebben met technisch lezen (onderwijsinspectie, 2006), en 24% van de vmbo
leerlingen uit de lagere leerwegen kan de studieteksten op school niet begrijpen 
(Hacquebord, Linthorst, Stellingwerf & De Zeeuw, 2004). We richten ons in deze 
inventarisatie daarom niet alleen op het leesgedrag van vmboleerlingen in hun vrije 
tijd, maar ook op hun leesgedrag en leeswaardering op school.

In het eerste deel van deze studie zullen we eerder onderzoek bespreken waarin 
de leessituatie van vmboleerlingen in kaart gebracht is. Vervolgens rapporteren we 
de belangrijkste uitkomsten van het nieuwe inventarisatieonderzoek bij deze leerlin
gen.

2.1
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onderZoek naar de leessituatie van (vmbo-)leerlingen

Volgens docenten die lesgeven in het vmbo, zijn de doorsnee vmboleerlingen 
nauwelijks in staat zelfstandig een tekst te lezen, vinden ze het lezen van een boek 
moeilijk, niet leuk en zijn ze snel afgeleid. Verder zijn deze leerlingen volgens docen
ten nauwelijks gemotiveerd om leestaken voor school uit te voeren en lezen ze alleen 
een boek als het moet. Op school lezen vmboleerlingen alleen maar een studietekst 
wanneer ze er een proefwerk over krijgen, niet omdat ze het zo leuk vinden een 
leertekst te lezen. Om te zorgen dat de leerlingen iets opsteken van een les, moeten 
ze volgens docenten het nut van de studietekst inzien. Bovendien moet de stof in de 
leerteksten aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen en bij het hier en nu 
(Land, Sanders, Lentz & Van den Bergh, 2002a).

Dat leerlingen zo weinig lezen, heeft te maken met hun leesdoel en leesmoti
vatie. De leesmotivatie van adolescenten is namelijk beduidend lager dan die van 
beginnende lezers (Boland, 1988; McKenna, 1994; Schram, 1999). Adolescenten 
lezen minder, en vinden lezen ook minder leuk dan bijvoorbeeld kinderen die 
net hebben leren lezen. Schram (1999) verklaart dit met de verandering in de 
vrijetijdsbesteding. Hoe ouder lezers worden, des te meer tijd ze besteden aan com
puterspelletjes, muziek, televisie, sport en vrienden en hoe minder tijd er overblijft 
om te lezen.

Er is veel onderzoek gedaan naar de vraag met welke motivatie leerlingen van 
de middelbare school lezen. Uit onderzoek van Tellegen en Catsburg (1987) blijkt 
dat leerlingen nauwelijks lezen om een goed gevoel te krijgen (de intrinsieke motiva-
tie). Leerlingen lezen voornamelijk omdat het moet (extrinsieke motivatie) of omdat 
ze meer te weten willen komen over een bepaald onderwerp (de zogenaamde instru-
mentele motivatie, Guthrie & Wigfield, 1997). Stalpers (2005) onderzocht dat juist 
het thuisleesklimaat een cruciale rol speelt in de overweging van adolescenten om te 
gaan lezen. Veel middelbare scholieren lezen alleen maar omdat ze dan mee kunnen 
praten of erbij horen. Leerlingen die lezende vrienden hebben en uit een boekrijk 
gezin komen, zijn daarom zelf ook meer geneigd veel te lezen.

Er zijn verschillende inventarisaties uitgevoerd om het leesgedrag van vmbo
leerlingen in kaart te brengen. Zo blijkt uit een grootschalige inventarisatie van 
Tellegen en Lampe (2000), dat slechts 23% van deze leerlingen lezen een plezierige 
bezigheid vindt en dat voor een meerderheid lezen vermoeiend is. Verder blijkt 
uit dit onderzoek dat vooral vmbojongens vaak alleen lezen omdat ze iets te 
weten willen (moeten) komen (de instrumentele motivatie) terwijl vmbomeisjes 
ook lezen voor het prettige gevoel dat lezen hen doet ervaren (de intrinsieke mo-
tivatie). Ook wordt met het onderzoek van Tellegen en Lampe (2000) bevestigd 
wat vmbodocenten al zeiden: vmboleerlingen lezen het liefst over zaken die zich 

2.2
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afspelen in een voor hen herkenbare wereld in het hier en nu. Wanneer er sprake 
is van informatie die niet direct met het heden verbonden is, blijkt hoogstens een 
derde van de leerlingen geïnteresseerd. Ook Endert (2000) heeft de leessituatie 
van vmboleerlingen zo breed mogelijk in kaart gebracht. Uit dit onderzoek komt 
een vrij positief beeld van het leesgedrag naar voren: 60% van de ondervraagde 
vmboleerlingen leest minimaal één keer per week een boek na school. Hoe lang 
de leerlingen lezen, is niet onderzocht. Er blijkt echter een groot verschil tussen 
jongens en meisjes op het vmbo. Van de meisjes leest 78 procent vrijwillig boeken 
tegenover 44 procent van de jongens.

In onderzoeken die de leessituatie van scholieren in kaart brengen, worden 
meestal vragen gesteld over de leesfrequentie in de vrije tijd, over de motivatie om 
te lezen en over de emoties die leerlingen tijdens het lezen ervaren. Zo krijgen leer
lingen de opdracht op stellingen te reageren zoals: wanneer ik een boek lees, word ik 
daar rustig van. Wanneer ik lees ga ik helemaal op in het verhaal. Of: ik lees om meer 
te weten te komen (zie onder anderen: Van der Bolt, 2000; Endert, 2000; Tellegen 
& Catsburg, 1997; Tellegen & Lampe, 2000). Vragen naar de specifieke waardering 
die leerlingen hebben voor boeken en de eisen die ze stellen aan boeken, worden 
niet gesteld. De eerste vraag die we met deze inventarisatie willen onderzoeken is 
dan ook:

1 wat is de leesfrequentie van vmbo-leerlingen in hun vrije tijd en hoe waarderen zij 

leesboeken?

Meer specifieke subvragen zijn: wat lezen vmboleerlingen in hun vrije tijd? Wat 
vinden ze van lezen? En welke eisen stellen zij aan de boeken die ze in hun vrije tijd 
lezen?
De eerdere inventarisaties naar het leesgedrag van vmboleerlingen (Van der Bolt, 
2000; Endert, 2000; Tellegen & Lampe, 2000) en de inventarisaties naar leesge
drag van basisscholieren (zie Otter, 1993; Elsäcker, 2002; en voor een overzicht De 
Vries, 2007) richten zich allemaal op het lezen in de vrije tijd. Maar ook op school 
moeten leerlingen veel lezen. Het is daarom interessant om na te gaan hoe vmbo
leerlingen de studieteksten waarderen die ze op school lezen. Bovendien vormt deze 
inventarisatie de basis voor experimenteel onderzoek naar het effect van tekst en 
lezerskenmerken op het tekstbegrip en de tekstwaardering van vmboleerlingen (zie 
hoofdstuk 3, 4 en 5). Omdat deze leesexperimenten zich specifiek richten op stu
dieteksten, willen we hier achterhalen wat leerlingen van hun studieteksten vinden. 
We stellen als tweede onderzoeksvraag:
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2 Hoe waarderen leerlingen hun studieboekteksten?

Met deze tweede onderzoeksvraag willen we de volgende subvragen beantwoorden: 
Welk soort tekst lezen leerlingen het liefst in hun studieboeken? Welke eisen stellen 
ze aan studieteksten? En wat vinden vmboleerlingen van deze teksten?

inventarisatieonderZoek

Om de buitenschoolse leessituatie in kaart te brengen, worden in de meeste onder
zoeken vragenlijsten gebruikt. Uit onderzoek (Kuhlemeier, 1996) komt echter 
naar voren dat voor een valide meting van leesfrequentie de vragenlijst niet altijd 
een even betrouwbare weergave van de werkelijkheid geeft. Ook uit een valida
tiestudie van drie soorten meetinstrumenten, te weten logboeken, observaties en 
vragenlijsten bij docenten over hun eigen lesinstructies, blijkt dat voornamelijk de 
vragenlijst heel andere resultaten geeft dan een logboek of observatie (Heidelberg, 
Van den Bergh, Kuhlemeier & Hoeks, 1993). In deze inventarisatie is er om die 
redenen voor gekozen om logboeken te gebruiken om de leesfrequentie in kaart 
te brengen. Bovendien geven logboeken een beter beeld van de leesfrequentie dan 
enquêtevragen. Immers, met enquêtevragen als: ‘Hoeveel lees je: 2 keer per jaar/1 
keer per maand/elke week/elke dag/nooit’, is het maar de vraag of leerlingen precies 
onthouden hebben hoeveel boeken ze die maand hebben gelezen. Door gebruik te 
maken van logboeken omzeilen we deze problemen, aangezien we precies kunnen 
vragen hoeveel minuten een leerling besteedt aan lezen op een dag. De waardering 
van vmboleerlingen gaan we wel met vragenlijsten na. Hieronder zullen we beide 
methodes toelichten.

2.3.1 LOGBOEkEN

We willen nagaan hoeveel tijd vmboleerlingen besteden aan lezen en wat ze precies 
lezen in hun vrije tijd. Een logboek is een goede methode om antwoord te krijgen 
op deze vragen (Elsäcker, 2002; Otter, 1993). Met de logboekmethode moeten 
leerlingen tijdens een bepaalde periode iedere dag in een dagboek bijhouden wat 
ze precies lezen. De leerlingen hebben bij het onderzoek van Otter (1993; 1995) en 
Elsäcker (2002) vragen beantwoord zoals:

Ik heb donderdag na schooltijd, maar voor het avondeten
1 naar de televisie gekeken  ja/nee
2 een stripboek gelezen   ja/nee
3 een echt leesboek gelezen  ja/nee

2.3
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Het logboek dat we de leerlingen in dit inventarisatieonderzoek hebben voorgelegd, 
is geïnspireerd op deze logboekmethode. We wilden echter niet alleen te weten 
komen wat leerlingen lezen op een dag, maar ook hoeveel tijd ze ongeveer besteden 
aan een bepaald genre. Daarom hebben we de leerlingen gevraagd in te vullen of ze 
0-10 minuten, 10-30 minuten, 30-60 minuten of meer dan 60 minuten op die dag aan 
een bepaalde activiteit besteed hadden.4 De logboeken bestaan uit twee delen. In 
het eerste deel hebben de leerlingen aangegeven hoeveel minuten ze een bepaalde 
tekstsoort gelezen hebben op een dag. De leerlingen hebben kunnen kiezen uit: 
huiswerk, een leesboek, een tijdschrift, een krant, een roddelblad of een geloofstekst. 
In het tweede deel moesten de leerlingen invullen hoeveel minuten ze die dag aan 
andere activiteiten hadden besteed, zoals tv-kijken, schoonmaken, sporten of com-
puteren. We hebben alleen de tekstgenres en nietleesactiviteiten in het logboek 
vermeld waarvan we denken dat ze van toepassing zijn op vmboleerlingen. Zo 
hebben we bijvoorbeeld niet kookboek, reisgids, tuinieren of kinderen verzorgen opge
nomen. Wanneer leerlingen toch een andere tekstsoort of nietleesactiviteit wilden 
aankruisen, hebben ze gebruik kunnen maken van de categorie iets anders. Het op 
deze manier aanbieden van een logboek heeft als nadeel dat leerlingen gedwon
gen worden om te kiezen voor bepaalde categorieën (en daardoor te gemakkelijk 
zomaar iets kunnen invullen), in plaats van dat ze zelf opschrijven wat ze op een 
dag gelezen hebben. We hebben voor deze vorm gekozen omdat navraag bij docen
ten ons heeft geleerd dat vmboleerlingen het een grote belasting vinden om zonder 
houvast of voorbeelden precies terug te halen wat ze de vorige dag gedaan hebben. 
Met voorgedrukte antwoordcategorieën bestaat de kans dat leerlingen zomaar wat 
invullen, maar wanneer we geen categorieën geven, is de kans groot dat ze helemaal 
niets invullen. Het logboek zoals wij dat aan de leerlingen hebben voorgelegd, zag 
er als volgt uit:

4] Wanneer leerlingen meer dan 60 minuten aan lezen besteed hebben, wordt echter niet duidelijk of ze bijvoorbeeld 
anderhalf uur, drie uur of vijf en zestig minuten gelezen hebben. Om meer duidelijkheid te scheppen zijn we in 
een aparte analyse nagegaan hoeveel leerlingen gebruikgemaakt hebben van de verschillende opties zoals 0-10 
minuten, 10-30 minuten en meer dan 60 minuten.
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LOGBOEk

wat heb je gisteren gelezen en gedaan? En hoe lang was je daarmee bezig? zet een 

kruisje in het hokje dat voor jou van toepassing is.

wat omschrijving 0-10 min. 10-30 min. 30-60 min. meer dan 
60 min.

ik weet het 
niet meer 

LEzEN Teksten huiswerk

Leesboek 

Tijdschrift 

krant 

Tekst voor mijn geloof

Roddelblad

Informatie op pc

Iets anders

OVERIG Bellen/sms’en

msn/chatten

Tv-kijken

Muziek luisteren 

winkelen

Sporten

Computeren (spelletjes)

Bijbaan

Huishouden 

Iets anders

2.3.2 ENqUêTES

Over het algemeen is het niet handig om logboeken te gebruiken wanneer men 
informatie wil krijgen over hoe leerlingen lezen waarderen. Otter (1993) en Elsäcker 
(2002) hebben naast logboeken dan ook enquêtes gebruikt om de leessituatie van 
leerlingen vollediger in kaart te kunnen brengen. Ook door andere onderzoekers 
(Van der Bolt, 2000; Endert, 2000; Otter, 1993; Stalpers, 2005; Tellegen & Lampe, 
2000) worden vragenlijsten gebruikt om te achterhalen welke beleving leerlingen 
ervaren tijdens het lezen. Met onze inventarisatie gebruiken we enquêtevragen die 
we formuleren als vragen met gesloten categorieën, zoals in onderstaand voorbeeld.
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ENqUêTEVRAAG

wat voor lezer ben jij? zet een kruisje in het juiste hokje. Je mag in meer dan 1 hokje een 

kruisje zetten

Ik vind lezen leuk �

Ik vind lezen niet leuk �

Ik vind lezen spannend �

Ik lees beter hardop dan zacht �

Ik lees beter zacht dan hardop �

Ik onthoud niet goed wat ik gelezen heb �

Ik onthoud goed wat ik gelezen heb �

Anders: �

De inhoud van de antwoordalternatieven is gebaseerd op vragen die Tellegen en 
Lampe (2000), Endert, (2000) en Elsäcker (2002) gebruiken als zelfstandige vragen. 
Leerlingen mogen per vraag kiezen uit mogelijke antwoorden en meer dan één ant
woord aankruisen. Bij dit type vraag hoeft de leerling niet zelf antwoordcategorieën 
te verzinnen, wat een te grote belasting zou kunnen zijn. Bovendien omzeilen we 
categorieën die ambigu zijn, zoals de antwoorden vaak, soms, nooit (zie Tellegen en 
Lampe, 2000). Door de antwoordcategorieën te geven, wordt de keuzemogelijkheid 
van de leerlingen beperkt. We hebben daarom ook de keuzemogelijkheid anders 
toegevoegd om de leerlingen in de gelegenheid te stellen informatie in te vullen die 
ze niet kwijt kunnen met de gegeven antwoordcategorieën. De optie anders werd 
echter zelden gebruikt. In principe zouden de leerlingen die invullen dat ze lezen 
leuk vinden, niet ook moeten invullen dat ze lezen niet leuk vinden. Doen ze dat 
wel, dan is dat een aanwijzing dat ze de vragenlijst niet serieus hebben ingevuld. 
De scores van deze leerlingen werden dan ook uitgesloten bij de verdere analyse van 
de resultaten. De gebruikte vragenlijsten zijn opgenomen in bijlage 1 van dit proef
schrift. 

2.3.3 PROCEDURE 

Proefleiders. Het inventarisatieonderzoek is mede uitgevoerd door twaalf bachelor
studenten van de Universiteit Utrecht. Deze proefleiders hebben aan dit inventa
risatieonderzoek meegewerkt in het kader van het tweedejaarsvak Methoden van 
Communicatiekundig Onderzoek. De studenten werkten in duo’s en ieder duo heeft 
bij minimaal zes vmboklassen enquêtes of logboeken afgenomen. De studenten 
moesten een onderzoeksverslag schrijven over hun onderzoek dat beoordeeld werd 
in het kader van de cursus. De studenten werden intensief begeleid door de onder
zoekers met wie zij frequent overlegden.

SL_Land_Proefschrift_008.indd   37 26-1-2009   10:21:54



•   z w a k k e  l e z e r s ,  s t e r k e  t e k s t e n38

Proefpersonen. De leerlingen die meededen aan de inventarisatie volgden onder
wijs in de tweede klas van het vmbo, verspreid over 27 scholen in midden en 
zuidNederland. In iedere klas zaten tussen de 15 en 30 leerlingen. De leerlingen 
waren allemaal ongeveer 14 jaar oud en volgden de basisberoepsgerichte, de kader
beroepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg. Wanneer deze indeling 
niet gemaakt kon worden, gaf de docent uitsluitsel over het niveau van de leerling. 
Omdat het aantal leerlingen uit de kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg 
gering was, is besloten de leerlingen uit de gemengde leerweg samen met de leer
lingen uit de theoretische leerweg in een groep in te delen. De leerlingen uit de 
kaderberoepsgerichte leerweg vormden samen met de leerlingen uit de basisberoeps
gerichte leerweg een groep. In totaal deden er 933 leerlingen mee, van wie 487 meis
jes en 446 jongens. 492 leerlingen volgden de theoretische of gemengde leerweg, 451 
leerlingen de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg.

Afname. De twee meetinstrumenten (logboek en enquêtes) zijn op verschillende 
scholen ingezet. Een leerling die een logboek moest invullen, deed dus niet mee aan 
een enquête. Er was één lesuur gereserveerd voor het invullen van de enquêtes. De 
proefleiders deden een aantal proefvragen voor, waarna de leerlingen zelf de echte 
enquête invulden. De meeste leerlingen waren klaar voordat het lesuur om was. De 
leerlingen moesten het logboek vijf achtereenvolgende dagen (beginnend op maan
dag) thuis invullen. Maar omdat de meeste leerlingen dat de eerste dag vergeten 
waren, hebben we ervoor gekozen de leerlingen de logboeken in te laten vullen tij
dens het eerste uur van de volgende dag met de hele klas tegelijk en in aanwezigheid 
van een docent.

Scoring. In een database is bij de data van zowel de logboeken als de vragenlijsten 
per leerling voor ieder aangekruist item een 1 toegekend. Voor alle niet aangekruiste 
items is een 0 genoteerd. Bij de logboeken is berekend hoeveel procent van de leer
lingen bezig is met een bepaalde activiteit op een dag. Bovendien is nagegaan hoe
veel leerlingen aangeven 10 minuten, 20 minuten, een halfuur of een uur per dag te 
besteden aan een activiteit.

resultaten

Zowel in de vragenlijsten als in de logboeken hebben we gebruikgemaakt van 
vragen met gesloten categorieën, waarbij leerlingen meerdere items mochten aan
kruisen. Leerlingen konden dus bijvoorbeeld aankruisen dat ze het lezen van een 
boek zowel saai, vermoeiend als leuk vonden. Hierdoor overstijgt het totaal van de 

2.4
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percentages in de hieronder weergegeven figuren de 100 procent. De gegevens zijn 
geanalyseerd in het statistische programma spss. Bij het maken van vergelijkingen 
tussen geslacht en niveau hebben we ttoetsen gebruikt. Aangezien we op dezelfde 
dataset steeds meerdere ttoetsen uitgevoerd hebben (een toets voor elk alternatief 
van een vraag, dus meerdere toetsen per vraag), is de correctie van Bonferroni toe
gepast. Omdat de meeste meerkeuzevragen ongeveer tien antwoordalternatieven 
hebben, betekent dit dat we een verschil pas significant mogen noemen bij p<.005.

2.4.1 DE BUITENSCHOOLSE LEESSITUATIE VAN VMBO-LEERLINGEN

De vraag naar wat leerlingen buiten school doen en welke plaats lezen daarbij 
inneemt, is onderzocht met logboeken en met een enquête. Allereerst zullen de 
resultaten van de logboeken besproken worden.

Logboek buitenschoolse leessituatie

213 leerlingen hebben in de week na de herfstvakantie in 2004 iedere werkdag een 
logboek ingevuld. 103 meisjes en 110 jongens vulden een logboek in, 90 leerlingen 
volgden de theoretische leerweg en de gemengde leerweg, 123 leerlingen volgden de 
kaderberoepsgerichte en de basisberoepsgerichte leerweg. We zijn steeds nagegaan 
of er verschillen tussen leerwegen en de sekse van de leerlingen optreden. Deze ver
schillen hebben we alleen vermeld als ze significant blijken.

Allereerst zijn we de betrouwbaarheid van de scores op de vijf verschillende 
dagen nagegaan. Uit deze analyse blijkt dat het logboek een betrouwbaar beeld 
geeft. Cronbach’s alpha over de verschillende dagen is per item namelijk hoog ge
noeg om het logboeken betrouwbaar te noemen (α≥0.86). We zijn ook nagegaan of 
het logboek een betrouwbaar beeld geeft van de verschillen binnen proefpersonen. 
Uit een analyse blijkt dat er slechts een geringe variantie bestaat binnen leerlingen 
(0.12≤s2≤1.18), wat betekent dat elke leerling alle dagen ongeveer hetzelfde zegt te 
doen. Als leerlingen op maandag een boek lezen, dan doen ze dat naar eigen zeggen 
op dinsdag ook en de andere dagen ook. Deze resultaten laten zien dat het logboek 
een stabiel meetinstrument is. Opvallend is dat de verschillen tussen proefpersonen 
veel groter zijn bij de verschillende onderdelen van het logboek (24.83≤sd≤50.07). Zo 
bedraagt de standaarddeviatie bij het leesboek bijvoorbeeld 46.43 en is de deviatie 
tussen leerlingen bij de geloofstekst 24.84. De ene leerling leest dus veel vaker een 
boek of een ander soort tekst dan de andere leerling.

Leesactiviteiten
We zijn nagegaan hoeveel leerlingen een bepaald tekstgenre lezen op een dag. In 
figuur 8 zijn de resultaten weergegeven.
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figuur 8 | GEMIDDELD PERCENTAGE LEERLINGEN (–) DAT LEEST OP EEN DAG (PLUS EN MIN 80% 

wAARSCHIJNLIJkHEIDSINTERVAL).
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Uit figuur 8 is af te leiden dat de meeste leerlingen na school tijd besteden aan het 
lezen van teksten voor hun huiswerk, tijdschriften, informatie op de computer en 
een boek. Gemiddeld 77% van de leerlingen leest op een dag een huiswerktekst, 
48% leest een tijdschrift, 42% leest informatie op de computer en 32% van de vmbo
leerlingen leest een boek. Opvallend is dat de standaarddeviaties groot zijn (ze vari
eren van 0 tot 100). Dit betekent dat de verschillen tussen leerlingen groot zijn. Er 
zijn dus leerlingen die heel veel lezen, maar ook leerlingen die heel weinig lezen. In 
de discussie zullen we hierop terugkomen.

In het logboek hebben de leerlingen ingevuld hoeveel tijd ze per dag aan het 
lezen van een tekstgenre besteden. Hierbij konden ze kiezen uit verschillende tijds
intervallen, zoals 010 minuten, 2030 minuten en 3060 minuten per dag (zie het 
logboek in paragraaf 2.3.1). Om na te gaan hoeveel tijd leerlingen aan het lezen van 
een bepaald tekstgenre besteden, hebben we geanalyseerd hoeveel leerlingen geko
zen hebben voor een bepaald tijdsinterval. De resultaten staan in figuur 9.
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figuur 9 | PERCENTAGE LEERLINGEN DAT GEkOzEN HEEFT VOOR BEPAALD TIJDSINTERVAL BIJ DE 

LEESACTIVITEITEN IN HET LOGBOEk.
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In figuur 9 valt op dat voor alle tekstgenres geldt dat relatief weinig leerlingen inge
vuld hebben er meer dan 30 minuten per dag aan te besteden. De meeste leerlingen 
hebben niets ingevuld, wat kan betekenen dat ze de in het logboek aangegeven 
tekstgenres niet gelezen hebben.

Vervolgens zijn we nagegaan hoeveel minuten leerlingen gemiddeld per dag 
besteden aan het lezen van een bepaald tekstgenre. Hierbij zijn de gegevens niet 
meegenomen van de leerlingen die niets hebben ingevuld bij een tekstgenre. 
Uit deze analyse blijkt dat leerlingen gemiddeld 22 minuten per dag besteden 
aan hun huiswerk (sd=14.29). Ze lezen gemiddeld 18 minuten per dag een boek 
(sd= 15.92) en ze besteden gemiddeld 15 (sd=12.18) minuten aan het lezen van in
formatie op de computer. Verder blijkt dat vmboleerlingen gemiddeld per dag 
11 minuten aan het lezen van een tijdschrift (sd=9.16) of geloofstekst (sd=4.83) 
besteden, 9 minuten aan het lezen van een roddelblad (sd=5.71) en ze lezen tot slot 
gemiddeld 6 minuten per dag een krant (sd=3.51). Bij al deze resultaten vallen weer 
de hoge standaarddeviaties op. Er zijn dus grote verschillen tussen leerlingen in de 
tijd die ze besteden aan een leesactiviteit.

Overige activiteiten
Behalve lezen doen leerlingen natuurlijk ook veel andere dingen op een dag na 
schooltijd. Met de logboeken zijn we nagegaan welke activiteiten vmboleerlingen 
het meeste doen. In figuur 10 zijn de belangrijkste resultaten weergegeven.
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figuur 10 | GEMIDDELD PERCENTAGE LEERLINGEN (–) DAT BEPAALDE ACTIVITEIT DOET OP EEN DAG 

(PLUS EN MIN 80% wAARSCHIJNLIJkHEIDSINTERVAL).
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Uit figuur 10 blijkt de meeste vmboleerlingen na school sms’en en televisiekijken. 
Ook houden de meeste leerlingen zich op een dag bezig met computeren en win
kelen. Om na te gaan hoeveel tijd leerlingen besteden aan de overige activiteiten 
uit het logboek, hebben we geanalyseerd hoeveel procent van de leerlingen gekozen 
heeft voor een bepaald tijdsinterval bij de overige activiteiten in het logboek. De 
resultaten staan in figuur 11.

figuur 11 | PERCENTAGE LEERLINGEN DAT GEkOzEN HEEFT VOOR EEN BEPAALD TIJDSINTERVAL BIJ DE 

OVERIGE ACTIVITEITEN IN HET LOGBOEk.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0-10 min 10-30 min 30-60 min >60 min weet niet doet deze
activiteit

niettijdsintervallen in logboek bij overige activiteiten

bellen/sms

chatten

tv kijken

winkelen

computerspel

sporten

muziek luisteren

bijbaan

huishouden  

pe
rc

en
ta

ge
 le

er
lin

ge
n

SL_Land_Proefschrift_008.indd   42 26-1-2009   10:21:54



432  l e e s p l e z I e r  e n  l e e s f r e q u e n t I e    •

In figuur 11 is te zien dat de meeste leerlingen aangegeven hebben niet bezig te zijn 
met een bepaalde activiteit op een dag. Relatief veel leerlingen houden zich meer 
dan een uur per dag bezig met de activiteiten televisiekijken (42%), computeren 
(31%), muziek luisteren (17%) en sporten (22%). Bellen of sms’en wordt ook door 
veel leerlingen gedaan, maar niet zo lang: de meeste leerlingen (30%) bellen niet 
meer dan 10 minuten per dag.

Vervolgens zijn we nagaan hoeveel minuten leerlingen zich gemiddeld per dag 
met een bepaalde activiteit bezighouden. Hierbij zijn de scores niet meegenomen 
van de leerlingen die aangegeven hebben een activiteit niet te doen. Uit de ana
lyse blijkt dat leerlingen gemiddeld 40 minuten per dag televisiekijken (sd=20.55). 
Leerlingen besteden 32 minuten aan winkelen (sd=22.46), ze luisteren 25 minuten 
per dag naar muziek (sd=9.65), ze sporten 15 minuten per dag (sd=16.34) en aan een 
bijbaan en het huishouden besteden vmboleerlingen niet meer dan 5 minuten 
per dag (sd=5.62 en sd=7.27). De meeste tijd besteden leerlingen echter aan chat
ten (35 minuten per dag, sd=49.77) en aan bellen of sms’en (187 minuten per dag, 
sd=114.60). Ook hier vallen de hoge standaarddeviaties weer op. Er zijn dus grote 
verschillen tussen leerlingen in hoe ze hun vrije tijd besteden. In de discussie zullen 
we hierop ingaan.

Vergelijking tussen de activiteiten uit het logboek
We zijn nagegaan of leerlingen meer tijd aan de ene dan aan de andere (lees)activi
teit uit het logboek besteden. Uit een analyse komt naar voren dat leerlingen meer 
tijd besteden aan het lezen van een huiswerktekst dan aan het lezen van een lees
boek (t=7.84; df=212; p<.001). Bovendien blijken leerlingen minder tijd te besteden 
aan het lezen van een leesboek dan aan het lezen van andere tekstgenres, zoals het 
lezen van tijdschriften, kranten en roddelbladen (t=5.55; df=212; p<.001). Leerlingen 
blijken ook meer tijd te besteden aan het kijken naar de televisie dan aan het lezen 
van een huiswerktekst, een leesboek of andere tekstgenres (t≥3.56; df=212; p<.001). 
Wanneer we nagaan of er verschil is in tijdsbesteding tussen leesactiviteiten en de 
overige activiteiten, blijkt dat leerlingen meer tijd besteden aan het lezen van een 
huiswerktekst dan aan het huishouden, een bijbaan, sporten en het luisteren naar 
muziek (t≥4.71; df=212; p<.001). Bovendien besteden leerlingen minder tijd aan het 
lezen van een huiswerktekst dan aan chatten en sms’en (t≥6.43; df=212; p<.001). 
Verder blijken leerlingen meer tijd te besteden aan het lezen van een boek dan aan 
het doen van het huishouden en aan een bijbaan (t≥3.30; df=212; p<.001). Tot slot 
blijkt dat leerlingen minder tijd besteden aan het lezen van een boek dan aan win
kelen, sporten, computeren, sms’en en chatten (t≥2.40; df=212; p<.017).
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Uit de resultaten van het logboek blijkt dat vmboleerlingen maar een klein 
gedeelte van hun vrije tijd besteden aan de activiteiten die in het logboek staan: in 
totaal gemiddeld per dag 270 minuten (sd=177.55). Daarvan worden gemiddeld 46 
(sd=43.42) minuten aan lezen besteed. De rest van de vrije tijd vullen de leerlingen 
waarschijnlijk met activiteiten die niet in het logboek voorgedrukt stonden zoals 
slapen, eten, lichamelijke verzorging en natuurlijk met sociale activiteiten.

Er blijken verschillen te zijn tussen de vmboniveaus en tussen jongens en 
meisjes. Zo lezen meer leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg teksten 
voor hun huiswerk dan leerlingen uit de theoretische leerweg (t=4.48; df=211; 
p<.005) en besteden meer leerlingen uit de theoretische leerweg vrije tijd aan de 
nietleesactiviteiten die genoemd worden in het logboek dan de leerlingen uit de 
basisberoepsgerichte leerweg (t>3.30; df=211; p≤.003). Verder lezen meer meisjes dan 
jongens een huiswerktekst, een leesboek en een roddelblad (t>3.25; df=211; p<.005) 
en blijken meer meisjes dan jongens te sms’en, te bellen en te chatten (t>3.16; df=211; 
p<.002).

Enquêtes buitenschoolse leessituatie

Uit de logboeken blijkt dat een derde van de vmboleerlingen boeken in hun vrije 
tijd leest. Maar welk genre lezen leerlingen en aan welke eisen moet volgens hen 
een goed leesboek voldoen? Die vragen hebben we met een enquête onderzocht. 
We bespreken deze vragen hieronder. In de vragen hebben we alleen die antwoord
categorieën opgenomen waarvan wij denken dat ze van toepassing zijn op vmbo
leerlingen. 272 leerlingen vulden de enquête over hun thuisleesgedrag in. Hiervan 
waren 149 meisjes en 122 jongens. Van alle leerlingen volgden 92 de basisberoepsge
richte en kaderberoepsgerichte leerweg en 180 leerlingen volgden de theoretische en 
gemengde leerweg. We zijn steeds nagegaan of er verschillen tussen leerwegen en de 
sekse van de leerlingen optreden. Deze verschillen hebben we alleen vermeld als ze 
significant blijken.

Wat voor lezer ben jij?
Allereerst is met een algemene leesvraag nagegaan hoe vmboleerlingen zichzelf 
als lezer omschrijven. Meer dan een kwart (27 procent) van de leerlingen vindt 
zichzelf een frequente lezer. De helft van de leerlingen zegt weinig te lezen. Wat de 
leerlingen precies verstaan onder vaak en weinig lezen, wordt met deze vraag niet 
duidelijk. Bijna alle leerlingen (91%) lezen beter als ze voor zichzelf mogen lezen, 
dan wanneer ze moeten voorlezen. Slechts 15% van de leerlingen geeft aan goed te 
onthouden waar een boek precies over gaat.

SL_Land_Proefschrift_008.indd   44 26-1-2009   10:21:55



452  l e e s p l e z I e r  e n  l e e s f r e q u e n t I e    •

Hoeveel boeken heb je thuis?
We stelden de leerlingen ook vragen over hun thuisleesklimaat. Uit deze vragen 
blijkt dat 12% van de leerlingen naar eigen zeggen meer dan 50 boeken heeft. 20% 
vulde in tussen de 20 en 50 boeken te bezitten, 18% van de leerlingen bezit tussen 
de 10 en 20 boeken, 22% van de leerlingen bezit tussen de 5 en 10 boeken en 17% 
heeft thuis minder dan 5 boeken op de plank staan. 12% van de leerlingen vulden 
in geen boeken te hebben. De meeste leerlingen (76%) gaven aan dat hun ouders 
ook boeken bezitten. Verder gaf 40% van de leerlingen aan vroeger vaak te zijn 
voor gelezen, 30% is soms voorgelezen en 14% gaf aan nooit te zijn voorgelezen als 
kind. Er worden geen verschillen tussen de niveaus aangetoond. Ook zijn er geen 
verschillen tussen jongens en meisjes.

Wat voor soort boeken lees je het liefst?
We zijn nagegaan over welke onderwerpen vmboleerlingen het liefste lezen. Uit 
de vragenlijst komt naar voren dat de voorkeur uitgaat naar boeken over leeftijd
genoten (35%), relatieproblemen (30%), de hobby van de leerling (30%) en over 
avonturen (29%). Ongeveer 20% van de leerlingen leest graag over oorlog of dieren, 
18% van de leerlingen leest graag informatieve boeken en minder dan 10% van de 
leerlingen gaf aan graag boeken over het geloof of over reizen te lezen. De onder
werpsvoorkeur blijkt te verschillen voor jongens en meisjes. Zo lezen jongens liever 
over de oorlog (t=5.03; df=266; p<.005), terwijl de voorkeur van meisjes uitgaat naar 
boeken over dieren, mensen, leeftijdgenoten en/of relatieproblemen (t≥3.39; df=265; 
p<.005). De onderwerpsvoorkeur verschilt niet tussen de leerwegen. Ook zijn we 
nagegaan of leerlingen literatuur of kinderboeken lezen. De resultaten laten zien 
dat kinderboeken door 10% van de leerlingen gewaardeerd worden en 3% leest het 
liefst literatuur voor volwassenen. Een verdere analyse wijst uit dat meer meisjes dan 
jongens het liefst een kinderboek lezen (t=3.33; df=267; p<.001). Jongens lezen liever 
dan meisjes informatieve boeken (t=3.85; df=266; p<.001). Verder blijkt dat meer 
leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg dan uit de theoretische leerweg inge
vuld hebben graag een kinderboek en literatuur te lezen (t≥2.86; df=269, p<.005).

SL_Land_Proefschrift_008.indd   45 26-1-2009   10:21:55



•   z w a k k e  l e z e r s ,  s t e r k e  t e k s t e n46

Waar moet een goed boek volgens jou aan voldoen?
We hebben de vmboleerlingen de vraag voorgelegd wat volgens hen de eisen zijn 
waaraan een goed boek moet voldoen. De resultaten zijn weergegeven in figuur 12.

figuur 12 | kENMERkEN VAN EEN GOED BOEk.
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Uit figuur 12 blijkt dat de meeste leerlingen vinden dat een goed boek vooral span
nend moet zijn. Ook zijn goede boeken volgens de meeste leerlingen interessant of 
grappig. Het minst wordt het kenmerk serieus gewaardeerd. Op de open vraag die 
leerlingen ook mochten invullen als aanvulling op deze vraag, blijkt dat de leer
lingen graag willen dat een boek een goed einde heeft. Meisjes en jongens stellen 
dezelfde eisen aan een goed boek. Alleen vinden meer meisjes dan jongens dat een 
boek romantisch moet zijn (t≥9.44; df=266; p<.001). Er zijn geen verschillen tussen 
de leerwegen.

Wat vind je van het lezen van boeken in je vrije tijd?
Tot slot is met de enquête aan leerlingen gevraagd hoe ze een leesboek waarderen. 
Hierbij is geen onderscheid gemaakt naar genre of onderwerp. Het gaat dus om het 
lezen van boeken in het algemeen. De resultaten staan in figuur 13.
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figuur 13 | wAARDERING VOOR HET LEzEN VAN EEN BOEk.
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Uit figuur 13 blijkt dat de bijna de helft van de leerlingen het lezen van een boek 
een saaie activiteit vindt. Een derde van de leerlingen vindt het leuk om een boek 
te lezen. En ook bijna een derde vindt lezen vermoeiend. Slechts weinig leerlingen 
vinden lezen moeilijk, grappig, nuttig en kinderachtig. Een kwart van de leerlingen 
heeft ingevuld niet te lezen.

Uit een nadere analyse blijkt dat meisjes een ander oordeel hebben over lezen 
dan jongens: meer meisjes dan jongens vinden het lezen van boeken leuk of rust
gevend (t≥2.87, df=268, p<.004). Bovendien vinden meer jongens dan meisjes lezen 
tijdverspilling (t=2.88, df=268, p<.005). Ten slotte blijkt dat meer leerlingen uit de 
theoretische leerweg het lezen van een boek moeilijk vinden dan leerlingen uit de 
basisberoepsgerichte leerweg (t=2.99, df=270; p=.003). In de discussie zullen we op 
dit laatste opmerkelijke resultaat ingaan.

Conclusie thuisleesgedrag

Uit de logboeken en enquêtes naar de thuisleessituatie van vmboleerlingen komt 
naar voren dat er grote verschillen zijn tussen leerlingen. Over het algemeen kan 
wel gesteld worden dat vmboleerlingen niet positief zijn over het lezen van een 
leesboek; veel leerlingen vinden het lezen van een boek saai, meisjes zijn wel posi
tiever dan jongens. Uit de resultaten van het logboek komt het beeld naar voren 
dat de meeste leerlingen na schooltijd alleen lezen voor hun huiswerk. Hun vrije 
tijd vullen ze verder met tvkijken, sms’en of bellen, chatten, computeren, sporten 
en winkelen. Aan deze activiteiten besteden de leerlingen beduidend meer tijd dan 
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aan lezen. Gezien de hoge standaarddeviaties zijn er echter grote verschillen tussen 
leerlingen. Er zijn veel leerlingen die vrijwel niet lezen, maar er zijn ook leerlingen 
die veel lezen. Wanneer er wel gelezen wordt, kiezen de meeste leerlingen na de 
verplichte huiswerkteksten voor informatie (over eigen hobby’s) op de computer, 
een leesboek of een tijdschrift. Een vijfde van de leerlingen geeft aan nooit een boek 
te lezen in de vrije tijd. Als vmboleerlingen lezen, nemen ze het liefst nonfictie 
boeken. Jongens willen het liefst een griezelig boek lezen of een boek over oorlog of 
over hun eigen hobby. Meisjes houden van romantische boeken, van boeken over 
dieren, boeken over relatieproblemen of over leeftijdgenoten. Een goed boek is vol
gens vmboleerlingen een boek dat spannend, interessant en/of grappig is en moet 
als onderwerp een waargebeurd verhaal hebben.

2.4.2 DE wAARDERING VAN VMBO-LEERLINGEN VOOR STUDIETEkSTEN

De voorgaande enquête en het logboek geven inzicht in wat vmboleerlingen thuis 
lezen. Op school moeten de leerlingen echter ook veel lezen. Het is daarom van 
belang in te gaan op de vraag wat leerlingen van hun studieteksten vinden. Met een 
enquête onder 449 leerlingen van verschillende vmboscholen hebben we bevraagd 
hoe leerlingen hun studieboekteksten waarderen. 221 jongens en 228 meisjes hebben 
een enquête ingevuld. Van alle leerlingen volgden 222 leerlingen de theoretische 
leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg en 223 leerlingen kwamen uit de basisbe
roepsgerichte leerweg. Van vier leerlingen is onbekend welke leerweg ze volgden.

Wat vind je van je studieboekteksten?
Allereerst zijn we nagegaan wat de leerlingen van hun schoolboekteksten vinden. 
We hebben ons hier niet specifiek op een vak gericht, omdat we eerst een algemeen 
beeld hebben willen schetsen. In figuur 14 zijn de resultaten weergegeven.

figuur 14 | wAARDERING VOOR DE TEkSTEN IN DE STUDIEMETHODES.
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Meer dan de helft van de leerlingen vindt de studieteksten saai (52%). Slechts 13% 
van de leerlingen geeft aan de leerteksten interessant en/of leuk te vinden. De 
meeste leerlingen vinden leerteksten in hun studieboeken niet moeilijk, slechts 16% 
geeft aan de teksten moeilijk te vinden. Ook hier vallen de grote verschillen tussen 
leerlingen op. Tegelijkertijd heeft immers 30% van de leerlingen ingevuld de teksten 
gemakkelijk te vinden. Bijna veertig procent van de leerlingen vindt de leerteksten 
leerzaam, waarbij een verschil is tussen de seksen: meer meisjes dan jongens waar
deren een leertekst als leerzaam (t=3.10; df=447; p=.002). Wat de verschillen tussen 
de leerwegen betreft, blijkt dat meer basisberoepsgerichte leerlingen een tekst uit 
een schoolboek spannend vinden dan de theoretische leerwegleerlingen (t=2.946; 
df=423; p=.003). Meer theoretische leerwegleerlingen dan basisberoepsgerichte 
leerlingen hebben ingevuld dat ze lezen vervelend vinden (t=2.86; df=422; p=.004). 
Deze vraag gaat over de studieteksten in het algemeen. We hebben daarnaast ook 
een specifieke vraag gesteld over de waardering van de leerlingen voor de teksten die 
ze bij het vak geschiedenis moeten lezen omdat lezen bij dit vak een belangrijke rol 
speelt. De resultaten staan in figuur 15.

figuur 15 | wAARDERING VOOR DE TEkSTEN BIJ HET VAk GESCHIEDENIS.
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Uit figuur 15 blijkt dat veel leerlingen de teksten die ze bij geschiedenis moeten 
lezen saai vinden. Ook worden deze teksten door veertig procent van de leerlingen 
moeilijk gevonden, terwijl tegelijkertijd een derde van de leerlingen de teksten 
gemakkelijk vindt. Het valt op dat alle positieve categorieën zoals interessant, leuk, 
nuttig en leerzaam, door minder dan 40 procent van de leerlingen is aangekruist. 
Verder blijkt dat meer jongens dan meisjes de geschiedenisteksten interessant vin
den (t=2.88; df=408; p=.004) en meer meisjes hebben ingevuld deze teksten saai 
te vinden (t=4.15; df=408; p<.001). Bovendien blijken meer meisjes dan jongens 
geschiedenisteksten moeilijk te vinden (t=3.99; df=408, p<.001) en meer leerlingen 
uit de theoretische leerweg vinden de studieteksten die ze bij geschiedenis moeten 
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lezen nuttig en leerzaam dan de leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg 
(t≥3.08; df=399; p<.002).

Wat voor teksten lees je het liefste in je studieboeken voor geschiedenis?
Vervolgens zijn we nagegaan wat voor soort teksten leerlingen het liefste lezen in 
hun studieboeken voor geschiedenis. Uit de antwoorden blijkt dat verreweg de 
meeste leerlingen (60%) teksten prefereren die gaan over onderwerpen die echt 
gebeurd zijn. Opvallend is dat maar 10% van de leerlingen krantenberichten wil
len lezen in hun studieboeken, terwijl een krantenbericht meestal wel een feitelijke 
gebeurtenis weergeeft. Meer dan een kwart van de leerlingen wil het liefste teksten 
lezen die ze niet hoeven te leren (29%), en een kwart van de leerlingen vindt dag
boeken goede teksten in een studieboek (27%). Deze resultaten zijn weergegeven in 
figuur 16.

figuur 16 | FAVORIETE TEkSTEN IN DE SCHOOLBOEkEN.
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Verder blijkt dat meisjes liever dagboekfragmenten en waargebeurde verhalen in 
hun leerboeken lezen dan jongens (t≥4.16, df=446, p<.001). Er zijn geen verschillen 
tussen de leerwegniveaus in de voorkeur voor bepaalde studieteksten bij het vak 
geschiedenis.

Aan welke eisen moet een goede studietekst voldoen?
Leerlingen hebben bepaalde oordelen over de teksten in hun studieboeken die niet 
al te rooskleurig zijn. We hebben ze daarom ook gevraagd waar een goede studie
tekst in het algemeen (dus niet specifiek voor het vak geschiedenis) volgens hen aan 
moet voldoen. De resultaten wijzen uit dat volgens de meeste leerlingen een school
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boektekst duidelijk (74%) en kort (62%), interessant (54%) of gemakkelijk (51%) 
moet zijn. Ook zouden plaatjes en een illustratief verhaal een tekst beter maken 
volgens bijna de helft van de leerlingen. Deze resultaten zijn af te lezen in figuur 17.

figuur 17 | EISEN wAARAAN EEN GOEDE STUDIETEkST MOET VOLDOEN.
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Uit een verdere analyse blijkt dat vooral meisjes veel waarde hechten aan teksten die 
gaan over hun leeftijdgenoten of over iets wat ze zelf meegemaakt hebben (t≥3.95; 
df=443; p<.001). Bovendien blijkt dat meer leerlingen uit de theoretische leerweg 
dan uit de basisberoepsgerichte leerweg vinden dat een studietekst interessant moet 
zijn (t=2.82, df=423; p=.005).

Hoe moeten studieteksten behandeld worden in de les?
Tot slot is in de enquête over de schoolboekteksten met een aantal stellingvragen 
nagegaan wat de mening is van vmboleerlingen over de manier waarop studietek
sten in de les behandeld zouden moeten worden. De leerlingen konden aangeven of 
ze het eens of oneens waren met de stelling of dat ze neutraal stonden tegenover de 
stelling. Uit deze resultaten blijkt dat vmboleerlingen het prettig vinden wanneer 
een docent bij de leertekst een verhaal vertelt dat te maken heeft met de leerstof 
(75%). De helft van de leerlingen wil het liefst studieteksten stil voor zichzelf lezen. 
Toch blijkt ook 70% van de leerlingen het te prefereren wanneer een docent de stu
dietekst voorleest. Meisjes waarderen dit meer dan jongens (t=3.01; df=447; p=.003). 
Bovendien waarderen meisjes het meer dan jongens als de docent een verhaal bij de 
leertekst vertelt (t=3.82, df=447, p<.001). Verder blijkt dat de meeste leerlingen (72%) 
een leertekst naar eigen zeggen goed kunnen onthouden en bijna de helft van de 
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leerlingen kan een studietekst naar eigen zeggen beter onthouden wanneer er in het 
studieboek naast de leertekst een verzonnen verhaal is toegevoegd dat de leertekst 
illustreert (45%).

Conclusie leessituatie op school

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat vmboleerlingen hun studieteksten leer
zaam en saai vinden. Bovendien blijkt dat ze naar eigen zeggen goed onthouden 
waar een tekst over gaat. Leerteksten bij het vak geschiedenis worden saai gevonden 
en veel leerlingen vinden deze teksten leerzaam en moeilijk. Tegelijkertijd vindt 
een groot deel van de leerlingen deze teksten ook gemakkelijk. Vmboleerlingen 
lezen het liefst studieteksten over waargebeurde onderwerpen, voorzien van plaatjes 
of illustratieve verhalen. De teksten moeten hun iets leren en ze moeten gaan over 
situaties die voor de leerlingen herkenbaar zijn. Verder blijkt dat vmboleerlingen 
vinden dat een tekst in een leerboek kort, interessant en duidelijk moet zijn. Ten 
slotte is naar voren gekomen dat vmboleerlingen het prettig vinden als de docent 
een verhaal vertelt bij een tekst. Ze onthouden de leertekst naar eigen zeggen beter 
wanneer er een illustratief verhaal naast de leertekst is opgenomen en ze waarderen 
het als de docent een tekst voorleest. Uit de resultaten blijkt dat er grote verschillen 
zijn tussen leerlingen. Hieruit moeten we concluderen dat het onmogelijk is uitspra
ken te doen over het leesgedrag, de leesfrequentie en de leeswaardering van vmbo
leerlingen die voor alle leerlingen gelden.

discussie

Met dit onderzoek hebben we een globaal beeld willen geven van vmboleerlingen 
als lezers. Niet alleen zijn we nagegaan hoeveel ze lezen in hun vrije tijd, maar ook 
hebben we achterhaald wat ze zoal lezen, wat ze van lezen vinden en hoe ze hun 
studieteksten waarderen.

Leerlingen van het vmbo blijken het lezen van boeken en studieteksten in het 
algemeen te beoordelen als een saaie activiteit. Bovendien blijken de leerlingen 
weinig te lezen in hun vrije tijd. Als ze al lezen, dan doen ze dat omdat het moet 
voor school. Hebben leerlingen te weinig tijd om voor hun eigen plezier te lezen? Of 
willen ze er geen tijd voor vrij maken? Om de leesmotivatie van vmboleerlingen te 
kunnen verbeteren, zal moeten worden nagegaan wat de precieze redenen zijn die 
vmboleerlingen aanvoeren voor hun matige leesfrequentie en lage leeswaardering.

Met dit inventarisatieonderzoek hebben we in de eerste plaats het leesgedrag 
van vmboleerlingen in kaart willen brengen. Daarnaast kunnen we uit de resul
taten een aantal concrete aanbevelingen afleiden voor de makers van studieboeken 
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voor het vmbo. Uit de resultaten blijkt dat vmboleerlingen in hun studieboeken 
graag teksten willen zien die waargebeurd, kort, gemakkelijk, duidelijk, interessant 
en spannend zijn. Bovendien moeten de teksten voorzien zijn van een illustratie en 
aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen (die overigens verschilt tussen 
jongens en meisjes). Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op de oordelen die door de 
leerlingen zelf over leerteksten geformuleerd zijn. Uit de resultaten blijkt echter dat 
wat de ene leerling vindt, voor de andere leerling juist niet opgaat. Het is daardoor 
bijna onmogelijk op basis van de eisen die vmboleerlingen stellen, generaliserende 
uitspraken te doen over hoe studieboekteksten voor het vmbo geformuleerd zou
den moeten worden. Bovendien is het natuurlijk de vraag of leerlingen zelf weten 
wat goed voor hen is. Houden ze met de eisen die ze formuleren in de enquête ook 
rekening met het eigenlijke doel van een leertekst, namelijk dat de tekst zo goed 
mogelijk de te leren informatie overbrengt? Het is interessant om met experimenteel 
onderzoek na te gaan of de eisen die leerlingen volgens deze inventarisatie stellen 
aan hun studieboekteksten, ook daadwerkelijk leiden tot een betere leesprestatie en 
een hogere tekstwaardering.

We nemen aan dat leerlingen uit de theoretische leerweg beter kunnen lezen 
dan de leerlingen uit de lagere leerwegen. Het daadwerkelijke leesniveau van de 
leerlingen hebben we echter niet gemeten. Het kan dus zo zijn dat leerlingen die 
goed kunnen lezen uit zowel de basisberoepsgerichte leerweg als de theoretische 
leerweg, een andere houding ten opzichte van lezen hebben dan de leerlingen die 
niet goed kunnen lezen. Met vervolgonderzoek zal moeten worden nagegaan in 
hoeverre deze relatie tussen de daadwerkelijke leesvaardigheid en de leesattitude van 
vmboleerlingen reëel is.

Er is een aantal opvallende resultaten waarop we hier in zullen gaan. Allereerst 
vallen de grote verschillen tussen leerlingen op bij de resultaten uit het logboek. 
Dit betekent dus dat we te maken hebben met een zeer heterogene doelgroep. Er 
zijn veel leerlingen die heel weinig lezen, maar ook leerlingen die heel veel lezen. 
Dit maakt het in het algemeen moeilijk om over vmboleerlingen generaliserende 
uitspraken te doen en de weergegeven gemiddelden moeten dus met enige voorzich
tigheid geïnterpreteerd worden.

Verder blijkt dat leerlingen uit de theoretische leerweg het lezen van een boek in 
hun vrije tijd moeilijker vinden dan leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg, 
terwijl leerlingen uit de theoretische leerling toch over een betere leesvaardigheid 
zouden moeten beschikken. Een eerste verklaring kan zijn dat de leerlingen uit de 
theoretische leerweg boeken lezen die boven hun niveau liggen terwijl leerlingen uit 
de basisberoepsgerichte leerweg alleen erg gemakkelijke boeken lezen. Een andere 
verklaring is dat we hier te maken hebben met het probleem van zelfrapportage. 
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Leerlingen moeten zelf aangeven of ze lezen moeilijk vinden, maar leerlingen in
terpreteren het begrip ‘moeilijk’ niet allemaal hetzelfde en vinden het misschien 
onwenselijk op te schrijven dat ze iets moeilijk vinden.

De resultaten laten zien dat het logboek zoals wij het gebruikt hebben een zeer 
stabiel beeld geeft van de week waarin het onderzoek is afgenomen: de leerlingen 
vullen elke dag ongeveer hetzelfde in; de variatie tussen dagen is gering . Een na
deel van de manier waarop wij het logboek aangeboden hebben, is natuurlijk dat 
we alleen een beeld van deze ene week hebben gekregen. Deze week kan anders 
verlopen zijn dan een willekeurige andere week omdat leerlingen bijvoorbeeld meer 
of minder huiswerk hadden dan normaal, waardoor ze minder tijd over hadden om 
voor hun plezier te lezen. Echter, de resultaten laten zien dat er zeer grote verschil
len zijn tussen leerlingen. Het gevolg is dat we er redelijkerwijs van uit kunnen gaan 
dat de gevonden resultaten nauwelijks zullen veranderen wanneer we het onderzoek 
in een andere week afnemen.

Hoewel de resultaten een informatief en recent beeld opleveren van het leesge
drag van vmboleerlingen, moeten we tot slot stilstaan bij enkele methodologische 
aandachtspunten. De leerlingen hebben om praktische redenen de logboeken steeds 
achteraf ingevuld. Hierdoor hebben ze hun geheugen moeten gebruiken om het 
logboek in te vullen. Dat is moeilijker dan wanneer ze het logboek direct na een 
activiteit invullen. De volgende dag weet je immers veel minder goed of je nu 10 of 
30 minuten aan een activiteit besteed hebt. Deze ruwe schatting kan de resultaten 
beïnvloed hebben. In vervolgonderzoek zal er dan ook naar gestreefd moeten wor
den het logboek te gebruiken zoals het bedoeld was: onmiddellijk na het doen van 
een activiteit.

Tot slot

Voor vmboleerlingen geldt dat ze na school meer tijd besteden aan andere activi
teiten dan aan lezen. Dat vmboleerlingen weinig lezen is echter geen opmerkelijk 
resultaat aangezien uit eerdere inventarisaties blijkt dat lezen in de vrije tijd voor 
Nederlanders van alle opleidingsniveaus weinig prioriteit meer heeft (Huysmans 
et al., 2004). Het is wel opvallend dat een kwart van de vmboleerlingen aangeeft 
nooit te lezen. Uit deze studie leren we echter ook dat vmboleerlingen tot een zeer 
heterogene doelgroep behoren. Er zijn veel leerlingen die weinig lezen, maar ook 
veel leerlingen die veel lezen. Wanneer we over de vmboleerling spreken, mag ook 
dat niet vergeten worden.
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3 invloed van leesattitude 
op leesprestaties

In hoofdstuk 2 hebben we met een inventarisatieonderzoek de leessituatie en het 
leesgedrag van vmboleerlingen in kaart gebracht. Uit de inventarisatie komt naar 
voren dat vmboleerlingen over het algemeen weinig lezen en lezen ook niet erg 
waarderen. Bovendien is hun waardering voor de teksten die ze op school (bij het 
vak Geschiedenis) moeten lezen niet hoog. In de studie die in hoofdstuk 3 beschre
ven wordt, gaan we na in hoeverre deze lage leesattitude invloed heeft op de lees
prestatie van vmboleerlingen. Als deze leerlingen weinig lezen in hun vrije tijd en 
lezen niet waarderen, hoe presteren ze dan op begripsvragen bij leerteksten?

leesattitude op het vmbo

Leerlingen moeten op de middelbare school een groot aantal studieteksten lezen 
om zo de verplichte stof te leren. Het is van belang dat leerlingen deze studie
teksten begrijpen, willen ze kunnen slagen voor proefwerken en het uiteindelijke 
examen. Bovendien is het mooi meegenomen als ze ook nog enig genoegen schep
pen in het lezen van de studieteksten. Het is echter niet voor alle leerlingen even 
vanzelfsprekend om een studietekst goed te begrijpen en daarnaast ook nog leuk 
te vinden. Vooral op het vmbo zitten veel leerlingen die weinig lezen, die van 
huis uit nauwelijks gestimuleerd worden om te lezen en die moeite hebben met 
lezen (Hacquebord et al., 2004; Land et al., 2002; Schram, 2002; Stalpers, 2005; 
Torgesen, 2002; Vinck, 2000). Bovendien is gebleken dat vmboleerlingen wei
nig plezier beleven aan het lezen van een tekst of boek (zie hoofdstuk 2 van dit 
proefschrift). Juist daarom is het bij deze leerlingen van belang na te gaan of hun 
lees attitude en thuisleesklimaat invloed hebben op hun begrip van studieboek
teksten. In onderzoek staat vaak de vraag centraal hoe leerlingen meer en met 
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meer plezier (literaire) boeken kunnen gaan lezen. Om die vraag te beantwoorden, 
wordt vaak nagegaan of er een relatie is tussen de leesattitudes van leerlingen en 
hun leesintentie en leesgedrag in de vrije tijd (zie bijvoorbeeld Otter, 1995; Stal
pers, 2005; Stokmans, 2006). Daarbij wordt vaak niet ingegaan op de vraag of de 
leerlingen die lezen waarderen en leerlingen die veel lezen daardoor ook betere 
lezers worden en beter presteren op leestoetsen. En vooral in de schoolse context is 
juist die vraag cruciaal. Het goed kunnen begrijpen van leerteksten heeft immers 
grote consequenties voor de verdere schoolcarrière (Hacquebord et al., 2004). In 
dit empirische onderzoek willen we daarom de relatie tussen de leesattitude van 
vmboleerlingen en hun prestatie op leestoetsen met een correlationeel experiment 
onderzoeken. Er is veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen de leesprestatie 
(het tekstbegrip) van leerlingen, hun leesattitude en de frequentie waarmee ze 
lezen. Deze relatie wordt vaak causaal geïnterpreteerd (Boland, 1988; Elsäcker, 
2002; Otter, 1993; Stalpers, 2005, Stokmans, 2006). Met andere woorden: door 
veel te lezen zouden lezers beter gaan lezen en wanneer ze lezen leuk vinden, zul
len ze ook goed zijn in lezen. Hoewel er wel empirisch bewijs is voor het bestaan 
van de relatie tussen de leesattitude en de leesprestatie of het tekstbegrip, blijkt uit 
onderzoek dat dit verband erg zwak is. Zo ligt de correlatie tussen de leesattitude 
en het tekstbegrip slechts tussen de 0.10 en 0.30 (Kuhlemeier, 1996; Otter, 1993). 
Bovendien blijft het onduidelijk in hoeverre deze relatie causaal is en als dat zo is, 
hoe die causale relatie dan geïnterpreteerd mag worden. Vinden leerlingen lezen 
pas leuk wanneer ze er goed in zijn, of ligt het verband andersom: worden leerlin
gen betere lezers wanneer ze veel lezen en het leuk vinden om te doen?

We stellen in dit hoofdstuk drie vragen aan de orde. Ten eerste of er sprake 
is van een verband tussen de leesattitude van vmboleerlingen en hun begrip van 
schoolboekteksten. Ten tweede willen we achterhalen of deze relatie causaal geïn
terpreteerd kan worden en als dat zo is, stellen we als derde vraag of de leesattitude 
de leesprestatie beïnvloedt of dat de leesattitude juist door de leesprestatie beïnvloed 
wordt.

onderZoek naar de leesattitude

Om de leesattitude te operationaliseren wordt vaak gebruikgemaakt van de theorie 
van het planmatig handelen (de Theory of Planned Behavior van Ajzen, 1991). In 
deze theorie wordt de (lees)attitude gezien als de evaluatieve houding die een lezer 
heeft ten aanzien van lezen in de vrije tijd, en de manier waarop een lezer reageert 
op lezen in de vorm van waardering of afwijzing (Ajzen, 1991; Oskamp, 1991; 
Stalpers, 2005, Van Schooten, 1994). De leesattitude bepaalt de leesintentie en het 
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daad werkelijke leesgedrag. Lezers die een positieve houding ten opzichte van lezen 
hebben, zullen eerder en vaker gaan lezen dan lezers met een negatieve houding. 
De leesattitude wordt geacht niet van het ene op het andere moment te veranderen 
(Boland & Mommers, 1987; Stalpers, 2005) en wordt gevoed door zowel de eigen 
positieve of negatieve ervaringen met lezen (Oskamp, 1991), als door de directe 
omgeving, zoals vrienden die al dan niet waarderend over lezen spreken. Ook lees
projecten op school en ouders die voorlezen, zelf lezen en hun kinderen aanmoe
digen om te lezen kunnen van invloed zijn op de leesattitude (Kraaykamp, 2003; 
Neuman, 1986; Stalpers, 2005). De (gunstige) consequenties die de lezer verwacht 
van het lezen, spelen ook een prominente rol bij het vormen van de leesattitude. 
Wanneer leerlingen verwachten dat het lezen hun plezier, afleiding, spanning, 
een hoog cijfer of nuttige kennis oplevert, zullen ze vaak een positievere attitude 
ontwikkelen dan wanneer het lezen hen niet veel oplevert (Ohlsen, 1992; Stalpers, 
2005; Stokmans, 1999). Bij het vormen van een leesattitude is het belangrijk hoe 
goed lezers hun eigen leesvaardigheid schatten (de zogenaamde self-efficacy; Stalpers, 
2005). Leerlingen die hun eigen leesvaardigheid hoog schatten, zullen complexere 
teksten lezen en positieve verwachtingen hebben over het behalen van het gestelde 
leesdoel dan leerlingen met weinig vertrouwen in hun eigen leesvaardigheid (Stal
pers, 2005 p. 70). Stalpers (2005) veronderstelt dat in de schoolse context leerlingen 
hun vertrouwen in de eigen leesvaardigheid ontwikkelen door zichzelf te vergelijken 
met andere leerlingen en door feedback van docenten.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de affectieve en de cognitieve component 
van de leesattitude (Epstein, 2002; Stalpers, 2005; Tellegen & Catsburg, 1987). 
Uit onderzoek blijkt dat mensen vaker in hun vrije tijd lezen om plezier te ervaren 
(de affectieve component van de leesattitude) dan dat ze lezen om iets te leren (de 
cognitieve component van de leesattitude). In dit onderzoek zullen we ons alleen 
richten op de affectieve component van de leesattitude omdat we willen weten of 
meer leesplezier in de vrije tijd leidt tot een betere leesprestatie op school.

De leesattitude staat in nauw verband met de leesmotivatie (Guthrie & 
Wigfield, 2000) waarvan drie soorten onderscheiden worden: de intrinsieke, de 
extrinsieke en de instrumentele motivatie om te lezen (Tellegen, 2002; Tellegen 
& Lampe 2000; Wigfield, 1997). Lezers met veel motivatie om te lezen zijn vaak 
intrinsiek gemotiveerd en extrinsieke motivatie betekent vaak dat lezers weinig 
leesmotivatie hebben. Lezers die intrinsiek gemotiveerd zijn om te lezen, doen dat 
omdat ze daar zelf een goed gevoel van krijgen. Ze zijn nieuwsgierig, willen ver
maakt worden of hechten belang aan het vergroten van de eigen taalvaardigheid. 
Lezers die extrinsiek gemotiveerd zijn, lezen alleen omdat een ander dat bepaald 
heeft (Wigfield, 1997). Het lezen voor een cijfer, erbij willen horen en de waardering 
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van de docent of ouders spelen hierbij een rol. Wanneer lezers instrumenteel ge
motiveerd zijn, lezen ze omdat ze meer informatie nodig hebben voor bijvoorbeeld 
het maken van een werkstuk. Uit onderzoek blijkt dat de meeste middelbare scho
lieren een lage leesattitude hebben en extrinsiek gemotiveerd zijn doordat ze op 
school vaak tegen hun zin moeten lezen, geen eigen leesdoel hebben maar lezen 
omdat het moet van de docent en bovendien vaak geconfronteerd worden met 
falen ten opzichte van leeftijdgenoten (Van der Bolt, 2000; Hoogeveen & Bonset, 
1998; McKenna, 1994; Schram, 2002; Verboord, 2002). Vooral vmboleerlingen 
lezen vaak vanuit een extrinsieke motivatie. Deze leerlingen blijken namelijk èn 
een lage leesattitude te hebben, èn vaak niet uit een boekrijke omgeving te ko
men. Bovendien vinden vmboleerlingen lezen vaak moeilijk (Van der Bolt, 2000; 
Hacquebord et al., 2004; Schram, 2002; Stalpers, 2005; Vinck, 2000). Er is overi
gens wel een verschil tussen vmbojongens en meisjes. Uit een inventarisatie van het 
leesgedrag van vmboleerlingen komt naar voren dat vooral de jongens overwegend 
vanuit een extrinsieke of instrumentele motivatie lezen. Meisjes lezen in hun vrije 
tijd vaker vanuit een intrinsieke motivatie (Tellegen & Lampe, 2000).

3.2.1 DE RELATIE TUSSEN DE LEESATTITUDE EN LEESPRESTATIES

Om de leesattitude te meten, wordt in veel onderzoek vaak naar de leesfrequentie 
gekeken (Boland, 1988; Boland & Mommers, 1987; Otter, 1993; Otter, 1995; Stal
pers, 2005; Stokmans, 2002; Stokmans, 2006). Hierbij wordt aangenomen dat 
lezers die veel en vaak lezen een positieve attitude ontwikkelen ten opzichte van 
lezen. Maar ook andersom wordt die relatie verondersteld. Van Schooten (2005) 
concludeert uit zijn studie naar de relatie tussen de leesattitude en het leesgedrag 
van middelbare scholieren dat leesplezier de belangrijkste factor is die het leesgedrag 
van leerlingen in het voortgezet onderwijs bepaalt. Hoe eerder leerlingen gecon
fronteerd worden met boeken die ze niet waarderen (of die te moeilijk zijn), hoe 
minder ze zullen lezen en hoe moeilijker het is om ze weer aan het lezen te krijgen.

Ook wordt een causale relatie tussen leesfrequentie en leesprestatie veronder
steld: leerlingen die vaak lezen zijn daardoor betere lezers. Leerlingen die vaak 
lezen, blijken zich cognitief beter te ontwikkelen dan minder frequente lezers, 
hun woordenschat is groter en ze presteren beter op leestoetsen dan leerlingen die 
minder vaak lezen (Allen, Cipielewski & Stanovich, 1992; Anderson, Wilson & 
Fielding, 1988; Cunningham & Stanovich, 1990; Gallik 1999; Greany & Hegarty, 
1987; De Haan & Kok, 1990; Mickulecky, 1994; Olson, 1986; Stalpers, 2005, Van 
Schooten, 2005). Overigens hoeft het niet zo te zijn dat lezers die goed kunnen 
lezen en vertrouwen hebben in hun eigen leesvaardigheid, ook vaak lezen en lezen 
waarderen (Stalpers, 2005). Het feit dat leerlingen kunnen lezen, hoeft immers niet 

SL_Land_Proefschrift_008.indd   58 26-1-2009   10:21:56



593  I n v l o e d  v a n  l e e s a t t I t u d e  o p  l e e s p r e s t a t I e s    •

te betekenen dat ze dat ook daadwerkelijk doen. Een goede leesvaardigheid is eerder 
een noodzakelijke dan een voldoende voorwaarde voor leesgedrag. Maar moeite 
hebben met lezen kan wel een belemmering zijn voor het leesgedrag in de vrije tijd, 
zoals Ramaut (1994, p. 27) omschrijft:

‘Taalzwakke leerlingen lopen omwille van hun taalachterstand grote kans in een negatieve 

spiraal terecht te komen. Het lezen gaat moeilijk omdat men niet over de vereiste taalvaar-

digheid beschikt om een tekst te begrijpen. Daardoor moet men vaker stukjes opnieuw 

lezen. Dit kan demotiverend werken, met als gevolg dat men sneller een boek opzij legt. 

kinderen die ontmoedigd worden om te lezen, ervaren weinig of geen leesplezier en zullen 

vermoedelijk minder vaak naar een boek grijpen. Minder lezen betekent dan weer dat de 

leesvaardigheid nauwelijks verhoogt en dat lezen een lastig en moeilijk karwei blijft.’

Ook het Mattheus-effect, zoals Stanovich (1986) het verwoord heeft, speelt in deze 
context een rol. Stanovich observeerde tijdens onderzoek naar de ontwikkeling van 
de leesvaardigheid dat mensen die al jong leren lezen, meer oefenen met lezen, meer 
waardering hebben voor het lezen en bovendien als volwassen lezer sneller com
plexere teksten kunnen lezen en begrijpen. Mensen die daarentegen in het begin 
grote moeite hebben met lezen, bouwen een levenslange achterstand op die zich 
uitbreidt naar alle leerprocessen. Kinderen die minder makkelijk leren lezen, zullen 
immers ook effectief minder gaan lezen, en zo minder oefenen. De opgelopen taal
achterstand kan in het ergste geval leiden tot vroeger schoolverlaten, waardoor deze 
leerlingen ook in hun volwassen leven een blijvende achterstand meedragen met alle 
consequenties economische en sociale consequenties.

Volgens Kuhlemeier (1996, p.109) is er geen reden om een uitsluitend unidirectio
nele relatie te veronderstellen tussen leesprestaties en leesattitudes (in zijn onderzoek 
zijn dit percepties van taalactiviteiten zoals schrijven, lezen en luisteren op school 
en in de vrije tijd van middelbare scholieren). Kuhlemeier (1996) neemt daarom 
aan dat de relaties reciproque zijn: de perceptie van taalactiviteiten beïnvloedt lees
prestaties en de perceptie van taalactiviteiten wordt door leesprestaties beïnvloed. 
Kuhlemeier (1996) is met vragenlijsten de perceptie van middelbare scholieren ten 
opzichte van taalactiviteiten nagegaan en correleerde de scores van deze perceptie 
met de scores op begriptoetsen tijdens één en hetzelfde meetmoment. Uit de resul
taten blijkt dat er een verband bestaat tussen de prestaties en de percepties, maar 
Kuhlemeier (1996, p.137) benadrukt dat het om een zwak en diffuus verband gaat, 
hoewel de verklaarde variantie wel hoger is dan in andere studies (zoals die van 
Otter, 1993). Dit zwakke verband is in strijd met de algemeen aanvaarde veronder
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stelling dat lezen als vrije tijdsbesteding invloed heeft op de schoolse leesprestaties 
(Kuhlemeier, 1996, p.139). Ook met een leesexperiment waarin de relatie gemeten 
is tussen de attitude van studenten ten opzichte van Duits lesmateriaal en hun lees
vorderingen in deze taal, wordt aangetoond dat er weliswaar een verband is tussen 
leesattitude en leesprestatie op hetzelfde meetmoment, maar dat dit verband niet 
causaal geïnterpreteerd kan worden (Kuhlemeier, Van den Bergh & Melse, 1996). 
De onderzoekers concluderen dat een positieve attitude aan het begin van het jaar 
de leesprestatie aan het einde van het jaar niet beïnvloedt.

Niettemin wordt in onderzoek wel een effect aangenomen en getoetst van 
leesattitude op leesprestatie of juist van leesprestatie op leesattitude. Zo formuleert 
Gerritsma (1987) deze relatie als het effect van het leesplezier op de leesprestatie. 
Wanneer lezers plezier in lezen ervaren, gaan ze meer lezen en daardoor doen ze 
meer ervaring op waardoor ze teksten makkelijker verwerken. Dit zou leiden tot een 
betere leesprestatie wat weer leidt tot meer leesplezier (= leesattitude).

Ook Otter (1993; 1995) stelt het effect van leesattitude op leesprestatie aan de 
orde in een longitudinaal onderzoek. In logboeken moesten de leerlingen op drie 
toetsmomenten gedurende zes jaar aangeven wat ze zoal lazen in hun vrije tijd en 
hoeveel tijd ze aan lezen besteedden. Vervolgens werden de antwoorden uit de log
boeken gerelateerd aan de scores op leestoetsen. De resultaten laten zien dat er wel 
een verband bestaat tussen de frequentie waarmee basisschoolleerlingen in hun vrije 
tijd lezen en hun scores op begripstoetsen, maar dat dit verband erg zwak is.

Waar Gerritsma (1987) en Otter (1993; 1995) de causale relatie tussen leesplezier 
en leesprestatie veronderstellen, gaat Boland (1988) uit van de omgekeerde causale 
relatie: leesprestaties zouden het leesplezier beïnvloeden. In een studie van Boland 
(1988) zijn tijdens zes jaar twee keer per jaar metingen verricht in zowel leesattitude 
als leesprestaties om te achterhalen wat de relatie is tussen de leesprestatie en de 
leesattitude. Leerlingen van de basisschool moesten vragenlijsten invullen over hun 
attitude ten opzichte van lezen. Ook moesten ze toetsen voor begrijpend lezen ma
ken. Uit de resultaten blijkt dat in de eerste jaren de relatie van de leesprestatie op 
de leesattitude gering is, maar dat deze relatie door de schooljaren heen opmerkelijk 
toeneemt: wanneer leerlingen jong zijn, maakt het voor hun leesplezier niet uit of 
ze goed kunnen lezen of niet. Maar hoe ouder leerlingen zijn, hoe belangrijker een 
goede leesprestatie wordt. Verder blijkt dat de leesvaardigheid een stabiele factor 
is: door de jaren heen blijft een leerling die goed kan lezen een goede lezer en een 
leerling die moeite heeft met lezen, blijft lezen moeilijk vinden. Bovendien blijkt 
uit de studie van Boland (1988) dat de houding die leerlingen ten opzichte van lezen 
hebben niet verandert tijdens hun lagere schoolcarrière. Uit ander onderzoek blijkt 
dat de leesattitude tijdens de middelbare schooljaren wèl verandert. De leesattitude 
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van adolescenten is namelijk beduidend negatiever dan die van beginnende lezers 
(McKenna, 1994; Schram, 1999, Van Schooten, 2005). Volgens McKenna (1994) 
kan het dalen van de leesattitude sterk samen hangen met de self-efficacy van leerlin
gen. Hoe minder vertrouwen leerlingen hebben in hun eigen leesvaardigheid door 
bijvoorbeeld opgedane negatieve leeservaringen, des te minder gemotiveerd zijn 
deze leerlingen om te lezen (McKenna, 1994). Bij zwakkere lezers dragen negatieve 
leeservaringen dus meer bij aan de (negatieve) leesattitudes dan bij goede lezers 
(Stalpers, 2005). Schram (1999) verklaart de negatievere leesattitude van adolescente 
lezers door verandering in de vrijetijdsbesteding. Hoe ouder leerlingen worden, des 
te meer tijd besteden ze aan computerspelletjes, muziek, televisie, sport en vrienden 
en des te minder tijd blijft over om te lezen.

Hoewel zowel Otter (1995) als Boland (1988) in een longitudinale studie meer
dere metingen doen, correleren ze alleen de scores die gemeten zijn op hetzelfde 
meetmoment. Het is echter pas mogelijk uitspraken te doen over de causaliteit van 
een relatie wanneer verkregen scores vergeleken worden met de scores op dezelfde 
toetsen op een tweede meetmoment. Scores op leesattitude en scores op leespres
tatie van hetzelfde meetmoment geven alleen aan dat er een relatie bestaat tussen 
deze twee factoren en niet of de leesprestatie de leesattitude beïnvloedt of dat de 
leesprestatie door de leesattitude beïnvloed wordt. In deze studie willen we de vraag 
dan ook centraal stellen of er louter sprake is van een correlationeel verband tussen 
leesattitude en leesprestatie, of dat deze relatie causaal geïnterpreteerd moet worden? 
Hierbij maken we onderscheid tussen een causale relatie waarbij prestaties de atti
tude beïnvloeden en een causale relatie waarbij attitudes de prestaties beïnvloeden.

onderZoeksmethode

Het design van het experiment is een binnenproefpersonenontwerp waarbij leerlin
gen op twee momenten zowel een tekstbegriptoets moesten maken als vragen moes
ten beantwoorden over hun leesattitude. Tussen de beide meetmomenten zat een 
periode van vijf weken. De teksten en de vragen werden aangeboden als een boekje. 
De leerlingen beantwoorden eerst vragen over hun leesattitude. Vervolgens hebben 
ze de eerste tekst gelezen waar ze vervolgens waarderingsvragen en begripsvragen 
over moesten beantwoorden. Toen de leerlingen hiermee klaar waren, begonnen ze 
aan de tweede tekst waarover ze ook waarderingsvragen en begripsvragen beant
woordden. Bij de tweede afname vulden de leerlingen exact dezelfde vragenlijst over 
hun leesattitude in als tijdens de eerste afname.5 De leerlingen kregen de nadrukke

5] Het is onwaarschijnlijk dat tijdens de tweede afname de leerlingen zich nog exact hun antwoorden van de eerste 
afname hebben kunnen herinneren. De tweede meting was immers vijf schoolweken en een voorjaarsvakantie 
later dan de eerste afname.

3.3
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lijke instructie niet terug te kijken in de tekst wanneer ze de begripsvragen aan het 
beantwoorden waren. Om te voorkomen dat de leerlingen dit toch zouden doen, 
werden de teksten losgescheurd en ingeleverd na het lezen. De leerlingen mochten 
zelf weten hoeveel tijd ze per tekst nodig hadden. Wel moesten ze binnen het lesuur 
klaar zijn met de totale taak. Dit vormde geen enkel probleem. Er deden zich verder 
ook geen noemenswaardige problemen voor tijdens de afname.

3.3.1 SCHOLEN, PROEFPERSONEN EN TIJDSTIP

In de meeste onderzoeken naar de relatie tussen leesfrequentie, leesprestatie en 
leesattitude worden basisscholieren als onderzoekspopulatie gebruikt (Boland, 1988; 
Elsäcker, 2002; Otter, 1993). In deze studie wordt een specifieke groep middelbare 
scholieren onderzocht, namelijk leerlingen van het vmbo. Juist voor deze groep is 
het van belang om te achterhalen welke verbanden er bestaan tussen het plezier in 
lezen en het presteren in lezen omdat deze leerlingen vaak een lage leesattitude heb
ben en veel vmboleerlingen slecht presteren bij het lezen van schoolboekteksten 
(Hacquebord et al., 2004; Vinck, 2000). Het experiment is afgenomen op vmbo
scholen in Tiel, Amersfoort en Tilburg. Aan het onderzoek deden 152 leerlingen 
mee uit de tweede klas van het vmbo. De klassen waren (indien van toepassing) 
ingedeeld bij het niveau van de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Het 
eerste deel van het experiment is begin april 2006 afgenomen, het tweede deel mid
den mei 2006.

3.3.2 TEkSTMATERIAAL

Voor het onderzoek hebben we vier teksten geconstrueerd die gebaseerd zijn op 
teksten die voorkomen in de studieboeken voor aardrijkskunde en geschiedenis 
voor het vmbo. De teksten hadden als onderwerp Vervuiling, De raketcrisis op Cuba 
tijdens de Koude Oorlog, Het boerenleven rond 1800 en Het leven aan het hof van 
Lodewijk xiv (zie bijlage 2a). We hebben geprobeerd de teksten zoveel mogelijk in 
overeenstemming te houden qua moeilijkheidsgraad zodat een vergelijking moge
lijk bleef. Iedere leerling las twee teksten tijdens de eerste afname en twee andere 
teksten tijdens de tweede afname. Uiteraard is de tekstvolgorde binnen de meetmo
menten ook gevarieerd. Leerlingen lazen dus tekst A als eerste en tekst B als tweede 
terwijl andere leerlingen tekst B als eerste lazen en daarna pas tekst A. Dit om te 
voorkomen dat de concentratie van de leerlingen een rol zou gaan spelen. Immers, 
bij het lezen van de eerste tekst waren de leerlingen frisser dan bij het lezen van de 
tweede tekst.
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3.3.3 OPERATIONALISATIE VAN DE CONSTRUCTEN

Leesprestaties. Onder de leesprestatie verstaan we in dit onderzoek de score van leer
lingen op begripsvragen over gelezen teksten. Hoe hoger die score is, des te beter 
hebben leerlingen gepresteerd in het lezen van de tekst en des te beter hebben ze de 
tekst waarschijnlijk onthouden, begrepen en geleerd. We hebben de leesprestatie 
op twee manieren geoperationaliseerd. Ten eerste hebben we bij iedere onderzoeks
tekst gebruikgemaakt van een aantal meerkeuzevragen. Deze vragen gaan in op 
feiten, maar ook op verbanden tussen belangrijke elementen in de tekst. Bovendien 
hebben we zogenaamde tabelvragen gebruikt (zie bijlage 2b). Bij de tabelvraag 
krijgen leerlingen een tabel waarbij op de rijen een aantal zinnen uit de tekst zijn 
weergegeven en elke kolom een bepaalde titel heeft. Leerlingen moeten aangeven 
welke zinnen bij welke titel horen volgens de tekst. Op deze manier krijgen we niet 
alleen inzicht in wat leerlingen onthouden van de tekstinhoud, maar ook krijgen we 
informatie over hun diepere begrip van de tekst. De leerling moet immers na het 
lezen elementen uit de tekst aan elkaar linken en met elkaar integreren. Dit vergt 
een diep begrip van de tekst en inzicht in coherentierelaties zoals oorzaak en gevolg 
(Sanders, 2005; Sanders & Spooren, 2006).

Cronbach’s alpha voor de meerkeuzevragen bedroeg .60 en voor de tabelvragen 
.64. Dit is hoog genoeg om geen onderscheid tussen teksten te hoeven maken. Uit 
een verdere analyse blijkt dat de correlatie tussen de tabelvragen en de meerkeuze
vragen relatief laag is (r=0.51). Hiermee houden we rekening door te analyseren 
over constructen en niet over observaties. Alle meerkeuzevragen en tabelvragen zijn 
getest in een pilotexperiment (n=40) waarna eventuele ambigue, te gemakkelijke of 
onduidelijke vragen aangepast zijn.

Leesattitude. Voor het meten van de leesattitude is een vragenlijst geconstrueerd met 
Likertstellingen op een vijfpuntsschaal. De leerlingen hebben op deze vragenlijst 
aangegeven hoe leuk, leerzaam, nuttig, interessant en belangrijk zij lezen vinden en 
of ze meer zouden willen lezen in hun vrije tijd. Ook werden vragen gesteld naar 
de leesfrequentie van de leerling. De vragen zijn gebaseerd op leesattitudevragen 
van Boland (1988), Tellegen en Catsburg (1997), Stokmans (1999) en Stalpers (2005). 
De vragen zijn getest in een pilotexperiment (n=40) en eventueel onduidelijke of 
ambigue vragen zijn aangepast. Leerlingen scoorden gemiddeld 2.11 punten op de 
attitudevragen (maximaal 5, minimaal 1, sd=0.79). De betrouwbaarheid van de atti
tudevragen was voor beide meetmomenten hoog (α≥0.98). Daarom hebben we de 
verschillende vragen samen genomen als één construct leesattitude.
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Thuisleesklimaat. In de vragenlijst over de leesattitude hebben we ook stellingen 
voorgelegd op een vijfpuntschaal over het thuisleesklimaat van de leerlingen. Deze 
vragen gaan in op het aantal boeken dat leerlingen en hun ouders bezitten, de fre
quentie waarmee de leerlingen vroeger voorgelezen zijn en de frequentie waarmee 
de ouders zelf lezen in hun vrije tijd. Onderzoek toont aan dat het thuisleesklimaat 
een grote rol speelt bij de vorming van een (positieve) leesattitude en daardoor het 
leesgedrag en de leesprestatie kan beïnvloeden (Stalpers, 2005). Uit een analyse 
blijkt dat deze vragen als een apart construct van de leesattitude beschouwd moeten 
worden. In een pilotexperiment (n=40) zijn de vragen over het thuisleesklimaat 
getest en eventueel onduidelijke of ambigue vragen zijn aangepast. De inhoud van 
de vragen is gebaseerd op de vragen die Boland (1988), Stokmans (1999), Stalpers 
(2005) gebruikt hebben in onderzoek naar de leesattitude en het thuisleesklimaat. 
Gemiddeld scoorden de leerlingen 3.60 punten op de vragen over het thuisleeskli
maat (minimaal 1, maximaal 5, sd=0.87). De betrouwbaarheid van de thuisleeskli
maatvragen was voor beide leesmomenten hoog (α≥0.94). Daarom hebben we de 
verschillende vragen samen genomen als één construct thuisleesklimaat.

Tekstwaardering. De mate waarin leerlingen een tekst begrijpen, kan sterk samenhan
gen met hun tekstwaardering. Immers, hoe leuker een tekst, des te meer moeite zul
len de leerlingen doen om de tekst te kunnen begrijpen (zie onder andere Anderson, 
1982; Schiefele & Krapp, 1996; Schraw & Lehman, 2001). De tekstwaardering is 
gemeten door de leerlingen tien stellingen te laten beantwoorden over de gelezen 
tekst. Met die stellingen moesten ze aangeven wat hun waardering voor de tekst 
was (leuk, leerzaam, interessant, moeilijk, gemakkelijk, etc). Wanneer leerlingen het 
eens waren met de stelling kregen ze een 1 toegekend, waren ze het niet eens met de 
stelling, dan kregen ze 0 punten. Er waren in totaal twaalf stellingen, de maximale 
waardering was dus 12 punten. Alle waarderingsvragen zijn in een pilotexperiment 
getest (n=40) en eventueel onduidelijke of ambigue vragen zijn aangepast.

De betrouwbaarheid van de tekstwaarderingsvragen was per tekst hoger dan 
0.78. We hebben daarom alle vragen samengenomen als één score op tekstwaarde
ring. Wel blijken er grote verschillen in de gemiddelde scores tussen de teksten te 
zijn, zoals af te leiden is uit tabel 1.

tabel 1 | GEMIDDELDE SCORE (EN STANDAARDDEVIATIE) OP DE WAARDERINGSVRAGEN PER TEKST

tekst hof vervuiling raketten boerenleven

Score op de tekstwaardering 
(maximaal 12)

6.4 (3.39) 3.7 (3.11) 6.5 (4.28) 4.2 (3.01)
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De resultaten in tabel 1 geven weer dat leerlingen de teksten gemiddeld niet hoog 
waarderen, aangezien de waarderingsscore bij twee teksten slechts iets meer dan de 
helft van het totale aantal punten (12) bedraagt en bij de twee andere teksten nog 
lager ligt. Ook valt de hoge spreiding op. Dit betekent dat de ene leerling een tekst 
hoog waardeert, terwijl een andere leerling dezelfde tekst maar niks vindt. In de 
discussie zullen we ingaan op de grote verschillen tussen teksten en leerlingen.

verwachtingen

De verwachtingen zijn opgesplitst in verwachtingen over de relaties tussen de 
constructen op hetzelfde meetmoment (vergelijk ook Kuhlemeier et al., 1996) en 
verwachtingen over de relaties tussen constructen die gemeten zijn op verschillende 
momenten. In figuur 18 zijn alle mogelijke relaties weergegeven.

figuur 18 | MODEL MET MOGELIJkE RELATIES TUSSEN DE CONSTRUCTEN.
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Verwachtingen over constructen tijdens hetzelfde meetmoment

We verwachten positieve correlaties (r) tussen alle constructen die zijn gemeten tij
dens hetzelfde meetmoment. Dit houdt in dat leerlingen die op meetmoment 1 aan
geven een positieve attitude te hebben, op datzelfde meetmoment ook goed scoren 
op de begripsvragen, en dat leerlingen die op meetmoment 1 een negatieve attitude 
hebben, op dat moment ook een lage begripsscore hebben. Hetzelfde geldt voor 
meetmoment 2. Wat betreft de tekstwaardering zijn onze verwachtingen minder 
sterk. We verwachten wel dat leerlingen die een tekst waarderen goed presteren op 

3.4
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de begripstoetsen en dat leerlingen die een tekst niet waarderen een lagere tekstbe
gripscore vertonen. Een leuke tekst zal leerlingen namelijk motiveren beter hun best 
te doen om de tekst te begrijpen, wat leidt tot meer begrip (zie bijvoorbeeld: Hidi 
2001; Sadoski 2001; Schraw & Lehman, 2001). Het is echter moeilijker om een rela
tie te veronderstellen tussen de tekstwaardering en de leesattitude of het thuislees
klimaat. Dat leerlingen met een hoge leesattitude of met veel leesstimulatie vanuit 
thuis meer gemotiveerd zijn om te lezen, hoeft immers nog geen verband te hebben 
met wat zij van een tekst vinden. Een gemotiveerde leerling kan een tekst immers 
ook heel saai en slecht vinden. Bij de tekstwaardering spelen ook andere elementen 
zoals onderwerpsvoorkeur en voorkennis een grote rol. Bovendien is het moeilijk 
voor te stellen dat de invloed van de ouders en het aantal boeken in de kast een rol 
speelt bij de waardering voor een specifieke studietekst.

Verwachtingen over de relaties op verschillende meetmomenten

In figuur 18 zijn met stippellijnen de mogelijke causale effecten weergegeven voor 
de leerlingen die tijdens het eerste meetmoment tekst A en B en tijdens het tweede 
meetmoment tekst C en D lazen, en voor de leerlingen die tijdens meetmoment 1 de 
teksten C en D en tijdens meetmoment 2 de teksten A en B lazen. Omdat in eerder 
onderzoek niet eenduidig wordt hoe de causale relatie geformuleerd moet worden, 
verwachten we zowel een effect van de leesprestatie op de attitude (in figuur 18 
weergegeven met γ) als een effect van de attitude op de leesprestatie (in figuur 18 
weergegeven met α). Leerlingen die goed zijn in lezen vinden lezen leuk, en leer
lingen die lezen leuk vinden zijn daardoor betere lezers. Bovendien verwachten we 
een effect van de leesprestatie op het thuisleesklimaat (in figuur 18 weergegeven met 
γ) en van het thuisleesklimaat op de leesprestatie en de leesattitude (in figuur 18 
weergegeven met δ). De leesprestatie zou een effect kunnen hebben op de stimulatie 
vanuit thuis omdat de goede leesprestatie van leerlingen hun ouders ertoe kan doen 
besluiten veel boeken in huis te halen om zo nog meer te kunnen voorzien in de 
leesbehoefte van hun kind. Het thuisleesklimaat kan echter ook de leesprestatie en 
de leesattitude beïnvloeden omdat leerlingen die opgegroeid zijn in een boekrijke 
omgeving, het voorbeeld hebben gekregen dat lezen leuk is. Daardoor kunnen ze 
zelf veel zijn gaan lezen, waardoor ze er goed in zijn geworden en lezen steeds leuker 
gaan vinden (Stalpers, 2005). De verwachtingen over de effecten van de leesattitude 
op het thuisleesklimaat (in figuur 18 weergegeven met α) zijn minder sterk. Leerlin
gen die lezen leuk vinden, zullen thuis waarschijnlijk veel boeken hebben en ouders 
zullen leerlingen met een hoge leesattitude veel voorlezen omdat deze leerlingen 
lezen zo leuk vinden, maar het is niet heel aannemelijk dat ouders zelf ook meer 
gaan lezen omdat hun kinderen lezen waarderen.
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Verwachtingen over de relaties tussen dezelfde constructen

Op basis van ander onderzoek (Boland, 1988; Kuhlemeier, 1996; Otter, 1993) ver
wachten we ook effecten van dezelfde constructen door de tijd heen (in figuur 18 
weergegeven met β). Leerlingen die tijdens het eerste meetmoment aangeven veel te 
lezen, lezen leuk te vinden en op te groeien in een boekrijke omgeving, zullen daar 
vijf weken later niet opeens anders over denken. Ook verwachten we dat leerlingen 
die tijdens het eerste meetmoment de vragen bij de teksten goed maken, dat tijdens 
het tweede meetmoment nog steeds doen. Met andere woorden: een goede lezer 
blijft een goede lezer, een slechte lezer blijft een slechte lezer. Het zou vreemd zijn 
als leerlingen slechter zouden worden in lezen. In de tijd tussen de twee meetmo
menten leren ze immers juist nog bij aangezien ze in die vijf weken gewoon naar 
school gaan. We zouden dus eerder verwachten dat een leerling beter gaat scoren na 
vijf weken. We verwachten verder ook niet dat lezers die slecht presteren tijdens het 
eerste meetmoment opeens tijdens het tweede meetmoment heel goed scoren. Daar
voor is de tijd tussen de twee meetmomenten te kort.

Om te achterhalen in hoeverre onze verwachtingen uit figuur 18 de werkelijk
heid benaderen, toetsen we met behulp van modellen of de bepaalde effecten en 
relaties bestaan.

resultaten

Allereerst zijn we nagegaan hoe goed de leerlingen de begripstoetsen per meet
moment en per tekst gemaakt hebben. De resultaten zijn weergegeven in tabel 2.

tabel 2 | PERCENTAGE CORRECT BEANTWOORDE VRAGEN (EN STANDAARDDEVIATIES) OP DE 

BEGRIPSTOETSEN PER TEKST

afname tekst toets hof vervuiling raketten boerenleven

1 Meerkeuze 76 (18.4) 68 (19.7) 56 (29.0) 56 (28.5)

1 Tabel 75 (15.5) 63 (21.4) 73 (31.5) 69 (30.0)

2 Meerkeuze 73 (21.7) 66 (21.2) 59 (26.0) 55 (29.5)

2 Tabel 72 (18.1) 59 (23.1) 76 (28.5) 69 (28.6)

Uit tabel 2 is af te lezen dat de helft tot driekwart van de leerlingen bij alle teksten 
de begripsvragen goed heeft en dat de scores van dezelfde tekst per meetmoment 
niet ver uit elkaar liggen. Vervolgens hebben we modellen geconstrueerd waarin 
de effecten van de constructen getoetst zijn met behulp van Lisrel (Jöreskog & 
Sorbom, 1988). Met een Lisrel-analyse wordt getoetst in hoeverre deze modellen 
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overeenkomen met de werkelijke observaties. Er worden vijf verschillende model
len getoetst, die oplopen in complexiteit. In het eerste model worden geen causale 
verbanden toegestaan tussen verschillende constructen; wel worden relaties toege
staan tussen constructen die gemeten zijn op hetzelfde meetmoment. In het tweede 
model worden ook de causale relaties toegestaan tussen dezelfde constructen die 
op twee verschillende momenten gemeten zijn (bijvoorbeeld: leesvaardigheid op 
de eerste en leesvaardigheid op de tweede meting). In het derde model wordt het 
effect van leesprestaties op attitudes geschat. In dit model wordt het effect gekwan
tificeerd van de leesprestatie gemeten op het eerste meetmoment, op de attitudes 
gemeten op het tweede meetmoment. Het vierde model gaat ervan uit dat er geen 
effect is van prestatie op attitude, maar omgekeerd: leesattitude heeft een effect op 
de prestaties. In het vijfde en laatste model worden beide causale relaties toegestaan. 
In tabel 3 is de passing van de vijf modellen weergegeven.

tabel 3 | PASSING VAN DE VIJF VERSCHILLENDE MODELLEN

model omschrijving χ2 df p
onverklaarbare 

variantie

1 Relaties van hetzelfde meetmoment 719.89 456 <0.001 0.062

2 Relaties en effecten van dezelfde componenten 505.68 436 0.012 0.033

3 Causale effect prestatie-attitude 498.87 428 0.011 0.033

4 Causale effect attitude-prestatie 489.15 420 0.014 0.033

5 Combinatie van modellen 3 en 4 472.22 404 0.011 0.033

Tabel 3 laat zien dat model 1 het slechtst past bij de geobserveerde gegevens, het 
model is te restrictief. Ook de andere vier modellen verschillen significant van de 
werkelijke data. Geen van de modellen beschrijft de geobserveerde gegevens dus 
perfect. Om te achterhalen welk model de data het beste beschrijft in vergelijking 
tot de andere modellen, voeren we een vergelijkingsanalyse uit (zie tabel 4).

tabel 4 | VERGELIJKING TUSSEN DE VERSCHILLENDE MODELLEN

model passingsverschil

χ2 df p

1 vs 2 214.21 20 <0.001

2 vs 3 6.18 8 0.557

2 vs 4 19.70 16 0.234

2 vs 5 31.54 32 0.480
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Uit de vergelijking in tabel 4 komt naar voren dat model 2 significant verschilt van 
model 1. Op grond hiervan kunnen we stellen dat model 2 een beter model is dan 
model 1, model 2 staat immers meer relaties toe dan model 1. Model 2 verschilt 
echter niet significant van de modellen 3, 4 en 5. Dit betekent dat een model waarin 
de causale effecten tussen attitude, en leesprestatie of vice versa (model 3, 4 en 5) 
zijn toegestaan, niet beter past bij de geobserveerde gegevens dan een model waarin 
deze effecten niet zijn toegestaan (model 2). Aangezien model 2 minder relaties 
toestaat dan de modellen 3, 4 en 5, kunnen we op grond van het spaarzaamheids
principe concluderen dat model 2 de geobserveerde gegevens beter beschrijft dan 
de andere modellen. Dit betekent dus dat er alleen verbanden aangetoond worden 
tussen de constructen tijdens hetzelfde meetmoment en effecten van de constructen 
tijdens het eerste meetmoment op dezelfde constructen tijdens het tweede meetmo
ment. Causale relaties tussen de verschillende constructen worden niet aangetoond. 
In figuur 19 is specifieker weergegeven hoe groot de geobserveerde verbanden zijn 
die model 2 toestaat.

figuur 19 | MODEL 2 MET DE GEMIDDELDE PARAMETERINSCHATTINGEN.

Tekst
waardering

Tekst
waardering

Lees-
prestatie

Attitude

Stimulatie
thuis

Lees-
prestatie

Attitude

Stimulatie
thuis

r = .34 r = .54

r = .42r = .39

r = .39

r = .54

r = .31

r = .44

Effecten

Meetmoment 1 Meetmoment 2

β = .51 

β = .62 

β = .11 

In figuur 19 zijn alleen gemiddelde waarden over de parameterschatting weergege
ven. Dit betekent dat de vier teksten en de scores op de tabel en meerkeuzevragen 
samengenomen zijn. In bijlage 2c zijn de gespecificeerde waarden in drie tabellen 
weergegeven.

Uit figuur 19 is af te leiden dat er geen causaal verband aangetoond kan worden 
tussen de constructen leesprestatie, het thuisklimaat en de leesattitude. Wel wordt 
een verband tussen de constructen van meetmoment 1 en dezelfde constructen op 
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meetmoment 2 aangetoond. Leerlingen werden niet in vijf weken opeens minder 
of juist meer gemotiveerd om te lezen. Ook veranderde hun thuisleesklimaat logi
scherwijs niet in vijf weken. De verbanden die wij vinden zijn echter niet erg sterk 
is: slechts 31% van de scores op de leesattitude tijdens het tweede meetmoment 
wordt verklaard door de scores op de attitudevragen die de leerlingen tijdens het 
eerste meetmoment beantwoordden. Voor het thuisleesklimaat is de verklaarde 
variantie zelfs maar 25%. Verder blijken de leerlingen die tijdens de eerste afname 
goed presteerden op de tekstbegripvragen, ook goed te scoren op het tweede meet
moment. Dit is conform onze verwachtingen. Het gevonden verband is echter erg 
zwak (β=0.11). De verklaring voor de zwakke relaties tussen de leesprestaties op bei
de meetmomenten moet gezocht worden in de grote verschillen tussen de teksten 
(zie ook Van den Bergh, 1990). In de discussie zullen we hierop nader ingaan.

Figuur 19 laat tot slot zien dat er verbanden zijn tussen de constructen die ge
meten zijn op hetzelfde meetmoment: wanneer leerlingen een tekst waardeerden, 
maakten ze de vragen over de tekst ook redelijk goed. Bovendien geldt dat leerlin
gen die invullen dat ze vanuit huis gestimuleerd worden om te lezen, ook redelijk 
goed scoren op tekstbegrip en bovendien aangeven een positieve attitude te hebben. 
Verder blijken de leerlingen die lezen leuk vinden, ook te behoren tot de groep leer
lingen die de begripsvragen het beste beantwoorden tijdens hetzelfde meetmoment. 
Deze correlationele verbanden zijn niet sterk. Zo wordt tijdens het eerste meetmo
ment de leesprestatie voor nog geen 20% verklaard door de leesattitude. Ditzelfde 
relatief zwakke verband is ook in eerder onderzoek gevonden (Kuhlemeier, 1996).

Conclusie

In deze studie kunnen causale relaties tussen de constructen leesattitude, leesprestatie 
en thuisleesklimaat niet aangetoond worden met een experiment met twee iden
tieke metingen op verschillende momenten. Uitgangspunten van eerder onderzoek 
worden daarmee niet ondersteund. De resultaten uit deze studie laten immers zien 
dat een model waarin geen causale relaties worden aangenomen, de werkelijkheid 
evengoed beschrijft als een model waarin wel wordt uitgegaan van een effect van 
leesattitude op leesprestatie of van leesprestatie op leesattitude. Causale relaties voe
gen dus niets toe aan het model en worden om die reden niet aangenomen. Uit de 
resultaten blijkt dat er wel correlationele verbanden bestaan tussen de constructen 
gemeten tijdens hetzelfde meetmoment. Deze verbanden zijn echter niet sterk. Deze 
studie toont tot slot aan dat de leesattitude en het thuisleesklimaat redelijk con
stante factoren zijn. De leesprestatie van vmboleerlingen kan echter wel per meet
moment veranderen: het gevonden verband tussen de leesprestaties gemeten tijdens 
de twee meetmomenten is erg zwak.
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discussie

Eerder onderzoek (Boland, 1988) suggereert dat de leesprestatie en de leesattitude 
stabiele factoren zijn. Dat wordt echter niet geheel bevestigd door de resultaten 
uit deze studie. Het kleine effect van de leesprestaties gemeten tijdens het eerste 
meetmoment en de leesprestaties die zijn gemeten tijdens het tweede meetmoment, 
springt in het oog. Dit kleine effect doet immers vermoeden dat een leerling die 
tijdens het eerste meetmoment vrij goed scoorde, tijdens het tweede meetmoment 
opeens slecht kan scoren. Kan er in vijf weken tijd veel veranderen in de leesvaar
digheid van leerlingen (vergelijk Kuhlemeier, 1996)? Een verklaring moet gevon
den worden in het verschil tussen teksten. De teksten worden door de leerlingen 
niet hetzelfde gewaardeerd en hadden bovendien allemaal een ander onderwerp. 
Het cIto gebruikt in de examens voor het vmbo echter al jaren veel verschil
lende teksten met als reden dat elke afzonderlijke tekst een heel ander effect op de 
leerprestatie van de leerlingen kan hebben. Dat verschillen tussen teksten dus tot 
verschillende resultaten leiden, is blijkbaar geen spectaculair of nieuw resultaat. In 
ons onderzoek hebben we vier verschillende maar wel vergelijkbare teksten gebruikt 
die bovendien gebaseerd zijn op teksten die daadwerkelijk voorkomen in de stu
dieboeken voor het vmbo. Bovendien hebben we de volgorde van de teksten in het 
leesexperiment gerandomiseerd. Het aangetoonde zwakke verband is daarom niet 
het gevolg van te weinig onderzoeksteksten of van volgordeeffecten, maar juist een 
aanwijzing dat onderzoek naar causaal te interpreteren relaties met leesprestaties 
op het vmbo problemen kan geven. Dit resultaat bevestigt nog maar eens dat het 
onverstandig is om in verder onderzoek conclusies te baseren op de begripsscores 
van één willekeurige tekst. Die conclusies zijn slechts beperkt generaliseerbaar, juist 
omdat een leerling bij een volgende tekst weer andere scores zal laten zien.

Verder zien we bij de scores op de leesattitude en het thuisleesklimaat een 
verschil tussen de gevonden correlaties tijdens de twee meetmomenten. De test
hertestscores zijn lager dan de homogeniteit van de vragen tijdens hetzelfde 
meetmoment. De constructen zoals gemeten zijn dus variabel over meetmomenten, 
terwijl de vragenlijsten zelf binnen de twee meetmomenten betrouwbaar genoeg 
waren (zie ook Kuhlemeier, 1996). Leerlingen geven op feitelijke vragen het ene mo
ment andere antwoorden dan het andere moment en bovendien weten we niet zeker 
of deze antwoorden conform de werkelijkheid zijn. Hieruit moeten we concluderen 
dat onderzoek met vragenlijsten bij vmboleerlingen voor problemen zorgt. Het 
aangetoonde resultaat dat er geen causaliteit bestaat tussen de leesattitude en de 
leesprestatie van vmboleerlingen, moeten we dan ook met enige voorzichtigheid 
bejegenen. Misschien is er wel een causale relatie, maar is die niet aan te tonen om
dat de leerlingen niet consequent zijn in het invullen van vragenlijsten en we niet 
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weten in hoeverre de antwoorden de realiteit benaderen. Met vervolgonderzoek zal 
moeten worden nagegaan of deze problemen te verhelpen zijn. Bovendien is dit een 
goede les voor vervolgonderzoek: conclusies uit resultaten van tekstbegriptoetsen en 
vragenlijsten moeten, zeker bij vmboleerlingen, gebaseerd worden op meer dan één 
toetsmoment.

Onderwijspraktijk

Wat betekenen deze resultaten voor de onderwijspraktijk? Ten eerste blijkt dat het 
van belang is dat leerlingen al op jonge leeftijd in hun thuisomgeving in aanraking 
komen met boeken Ook al is de relatie niet heel sterk, leerlingen die ingevuld heb
ben vanuit huis uit gestimuleerd te worden om te lezen, zijn op hetzelfde moment 
meer gemotiveerd om te lezen, en begrijpen hun studieteksten beter dan de leer
lingen die aangegeven hebben niet uit een omgeving te komen waarin veel wordt 
gelezen. Verder blijken noch leesattitude noch leesprestatie constante factoren. 
Vmboleerlingen zijn wispelturig in wat ze van lezen vinden en hun leesprestatie 
kan per moment wisselen. Bovendien is hun tekstbegrip tekstafhankelijk en zijn er 
grote verschillen tussen leerlingen. Leestoetsen zullen dan ook altijd meer dan een 
enkele tekst moeten bevatten om tegemoet te kunnen komen aan de heterogeniteit 
tussen vmboleerlingen.

Hoewel in ander onderzoek wordt aangenomen dat er een causaal verband 
is tussen leesattitude en leesprestatie, wordt die aanname door de resultaten uit 
deze studie niet ondersteund. Dit betekent dat we voorzichtig moeten zijn met 
uitspraken als: ‘vmboleerlingen die lezen leuk vinden, worden vanzelf wel goede 
lezers’. Wanneer de leesprestatie van zwakkere leerlingen aan de orde komt, wordt 
soms beweerd dat leerlingen vaker en met meer plezier in hun vrije tijd moeten 
lezen (vergelijk ook het Mattheus-effect van Stanovich, 1986). Gezien de resultaten 
van dit onderzoek moeten we echter concluderen dat dit geen blijvend effect op de 
leesprestaties heeft. Wanneer we de leesprestatie van leerlingen op het vmbo willen 
bevorderen, zullen we deze leerlingen bij iedere tekst opnieuw moeten motiveren 
door bijvoorbeeld voorkennis te activeren of door een prikkelende didactiek.

Tot slot

De fascinerende vraag naar het bestaan van de causale relatie tussen leesattitude en 
leesprestatie wordt in deze studie negatief beantwoord: er kan geen causaal verband 
worden aangetoond tussen de leesattitude en de leesprestatie of tussen de leespres
tatie en de leesattitude van vmboleerlingen. We zullen dus moeten accepteren dat 
het voor de leesprestatie van deze leerlingen op school niets uitmaakt of ze lezen nu 
leuk vinden of niet.
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4 de rol van structuurkenmerken : 
coherentie en fragmentatie
een corpusanaly tisch en experimenteel onderZoek

In hoofdstuk 3 is de invloed van de lezerskenmerken zoals leesattitude en het thuis
leesklimaat op leesprestaties van vmboleerlingen onderzocht. Het is echter ook 
interessant na te gaan welke kenmerken van de leerteksten zelf een rol spelen bij het 
tekstbegrip en de tekstwaardering van deze leerlingen. In dit vierde hoofdstuk zul
len we dan ook ingaan op de vraag welk effect structuurkenmerken hebben op het 
tekstbegrip en de tekstwaardering van vmboleerlingen.

leZen in het vmbo

Leerlingen gaan naar school om iets te leren, om met meer kennis en vaardigheden 
weg te gaan dan waarmee ze gekomen zijn. Deze kennis wordt hen onder andere 
aangeboden in studieteksten. Leerlingen moeten die teksten dus lezen om iets te 
leren. Vooral leerlingen van het vmbo hebben moeite met het lezen van teksten 
(Hacquebord et al., 2004; Land et al., 2002; Schram, 2002 ). Ze vinden de teksten 
die in hun studieboeken staan moeilijk te begrijpen, en hun waardering voor die 
teksten is ook niet groot (zie hoofdstuk 2 van dit proefschrift). Hoe komt dat? Het 
onderzoek waar we hier verslag van doen, stelt de vraag aan de orde welke struc
tuurkenmerken uit een leertekst het tekstbegrip van vmbo’ers beïnvloeden. In het 
eerste deel zullen we een corpusanalyse bespreken waarmee we zijn nagegaan welke 
structuurkenmerken voorkomen in leerboeken voor het vmbo, in het tweede deel 
bespreken we experimenteel onderzoek waarin het effect van deze kenmerken op 
tekstbegrip wordt getoetst.

4.1
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onderZoek naar structuursignalen

Lezen is een complex proces dat in verschillende stadia verloopt en dat uiteindelijk 
moet leiden tot begrip van de tekstinhoud (Thomassen, Noordman & Eling, 1991). 
Begrip ontstaat wanneer de elementen uit de tekst en hun onderlinge samenhang 
een plaats hebben gekregen binnen de kennis waarover de lezer al beschikt. Met 
andere woorden: wanneer mensen een tekst lezen, maken ze daarbij een mentale 
voorstelling van de tekstuele informatie. Die voorstelling noemen we de tekst-
representatie (Noordman, 1987; Sanders & Spooren, 2002). Coherentie, of wel de 
samenhang tussen de verschillende teksteenheden, is een cruciale eigenschap van 
die tekstrepresentatie. Lezers komen tot een optimale en coherente tekstrepresenta
tie wanneer zij zich de inhoud van de tekst eigen maken door de informatie te inte
greren met wereldkennis, kennis over het onderwerp, kennis over de context maar 
ook met kennis over tijdsordening en over plaatsing in de ruimte. We spreken dan 
van een tekstrepresentatie op het niveau van het situatiemodel (zie ook hoofdstuk 1). 
Wanneer lezers een tekstrepresentatie op het niveau van het situatiemodel gemaakt 
hebben, is er sprake van optimaal tekstbegrip. Lezers hebben de informatie uit de 
tekst dan niet alleen opgeslagen en onthouden, maar ook daadwerkelijk begrepen: 
de nieuwe kennis is onderdeel geworden van hun bestaande kennis en kan in een 
andere situatie weer gebruikt worden (McNamara et al., 1996).

Hoe gemakkelijk lezers een tekstrepresentatie maken hangt onder andere af 
van bepaalde kenmerken van de tekst. Vooral structuurkenmerken lijken daar
bij belangrijk omdat de structuur in een tekst voor een groot deel bepaalt hoe de 
tekstrepresentatie gevormd wordt. Op grond van de literatuur kunnen we twee 
hypotheses formuleren die voorspellen welke structuurkenmerken van een tekst 
bijdragen aan het maken van een optimale tekstrepresentatie. Aan de ene kant is 
er de hypothese van de maximale coherentie, aan de andere kant de hypothese van 
de minimale cognitieve belasting. Bij de hypothese van de maximale coherentie is de 
voorspelling dat lezers gemakkelijker een tekstrepresentatie kunnen maken wanneer 
het hen duidelijk is hoe zij de verschillende tekstdelen goed kunnen relateren. Ook 
moet het voor lezers duidelijk zijn hoe ze de tekstdelen zoals paragrafen, alinea’s 
en zinnen tot grotere gehelen kunnen integreren, waarbij het leggen van cohe
rentierelaties tussen die zinnen een cruciaal onderdeel is (Sanders, 2001; Sanders 
& Spooren, 2002). Lezers stellen zich (meestal onbewust) vragen als: hoe hangen 
deze zinnen met elkaar samen en wat is de onderliggende relatie van de tekst? Een 
schrijver kan ervoor kiezen de lezer te helpen met de interpretatie van een coheren
tierelatie door deze te expliciteren, zoals in fragment 1.

4.2
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Fragment 1

Fragment uit een onderzoekstekst

Slavernij in Amerika
In de 19e eeuw waren er veel plantages in de zuidelijke staten van Amerika, maar er waren 

te weinig arbeiders. Daarom lieten de Amerikanen slaven uit Afrika voor hen werken. De 

slaven wilden graag naar Amerika komen, want zo konden ze geld verdienen voor hun 

familie. Toen ze eenmaal in de zuidelijke staten van Amerika werkten, was het echter niet 

zo fijn als ze dachten. De slaven hadden namelijk helemaal geen rechten. Daardoor kregen 

ze geen geld voor het werk. Ook konden de bazen hen ongestraft mishandelen (…)

Fragment 1 bevat samengestelde (complexe) zinnen waarbij de relatie tussen de 
zinnen geëxpliciteerd is met connectieven: maar en echter geven aan dat er sprake 
is van een tegenstelling, daarom, want en namelijk expliciteren een causale relatie 
en toen en ook geven een temporele relatie of opsomming weer. De zinnen zijn ook 
geïntegreerd wat betreft de layout: het einde van een zin valt niet gelijk met het 
einde van een tekstregel. De zinnen lopen door, over de regels van de tekst heen. 
In fragment 1 is dus sprake van aanzienlijke tekstuele integratie.

Uit verschillende onderzoeken (zie een overzichtstudie van BosAanen, Sanders 
& Lentz, 2001) blijkt dat het (ervaren) lezers minder moeite kost een coherente 
tekstrepresentatie op te bouwen wanneer zij geïntegreerde teksten lezen waarin 
structuurmarkeringen zoals connectieven ondersteuning geven bij de beslissing 
hoe verschillende informatieeenheden aan elkaar gerelateerd moeten worden. In 
fragment 1 hoeft een lezer bijvoorbeeld niet meer zelf te bedenken hoe het kwam 
dat de slaven het zo slecht hadden. Het connectief daardoor geeft al aan dat de re
latie tussen de zinnen als een oorzaakgevolg moet worden geïnterpreteerd. Diverse 
onderzoekers beweren dat het niet zelf hoeven aanbrengen van een coherentierelatie 
minder cognitieve energie kost, tot kortere leestijden leidt, een duidelijkere tekst en 
een beter tekstbegrip tot gevolg heeft (zie onder anderen Beck, McKeown, Sinatra 
& Loxterman, 1992; Degand & Sanders, 2002; Fulcher, 1997; Linderholm, Everson, 
Van den Broek, Mischinski, Crittenden & Samuels, 2001; Meyer, Brandt & Bluth, 
1980; Ohlhausen & Roller, 1998; Sanders & Noordman, 2000; Sanders, 2001; 
Sanders, 2005; Sanders & Spooren, 2006). Dit effect blijkt vooral te gelden voor 
lezers zonder veel voorkennis over het onderwerp van de tekst (Kamalski, Lentz 
& Sanders, 2004; Kamalski, 2007; McNamara, 2001; McNamara et al., 1996). 
De verklaring ligt voor de hand: lezers met veel voorkennis hebben de markerin
gen niet nodig om de juiste inferenties te maken en verbanden te leggen, terwijl 
lezers die weinig voorkennis hebben juist wel geholpen zijn met signalen die de 
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coherentierelaties in de tekst expliciteren. In andere studies wordt geen interactie 
aangetoond tussen de tekstcoherentie en de voorkennis van de lezers (McKeown, 
Beck, Sinatra & Loxterman, 1992; Gilabert, Martínez & VidalAbarca, 2005). 
Deze onderzoekers concluderen dan ook dat het belangrijk is om coherentiemid
delen toe te voegen omdat de lezer dan aangezet wordt tot actieve verwerking van 
de tekstinformatie. Lezers met en zonder voorkennis over het onderwerp van de 
tekst komen dan gemakkelijker tot een diep tekstbegrip. Echter, een hoge mate 
van integratie in een tekst kan ook een negatief effect hebben op tekstbegrip. De 
zinnen in de tekst worden namelijk vaak complexer door hun lengte en door de 
aanwezige structuursignalen. Immers, in geïntegreerde teksten moeten lezers meer 
informatie onmiddellijk tijdens het lezen relateren om de juiste relaties te kunnen 
leggen. Bovendien moeten lezers meer informatie begrijpen, omdat er connectieven 
aanwezig zijn die informatie over de coherentierelaties geven. Daarnaast zorgen 
connectieven vaak voor een onderschikking, die moeilijker te verwerken is dan 
bijvoorbeeld een nevenschikking6 (Anderson & Davison, 1988; Just & Carpenter, 
1992). De hypothese van de minimale cognitieve belasting voorspelt dan ook dat tek
sten met korte (hoofd)zinnen, zonder abstracte en complexe structuursignalen tot 
de beste tekstrepresentatie leiden. Volgens deze hypothese zou fragment 2 dan ook 
tot een beter tekstbegrip moeten leiden dan fragment 1.

Fragment 2

Fragment uit een onderzoekstekst

Slavernij in Amerika
In de 19e eeuw waren er veel plantages in de zuidelijke staten van Amerika.

Er waren te weinig arbeiders.

De Amerikanen lieten slaven uit Afrika voor hen werken.

De slaven wilden graag naar Amerika komen.

ze konden geld verdienen voor hun familie.

Het werk in de zuidelijke staten van Amerika was niet zo fijn als ze dachten.

De slaven hadden helemaal geen rechten.

ze kregen geen geld voor het werk.

De bazen konden hen ongestraft mishandelen.

6] In een onderschikking worden twee zinnen gepresenteerd waarvan de ene zin ingebed is in de andere, zoals in zin 1.
 Zin 1: Hitler had een groot leger opgebouwd omdat hij andere landen wilde veroveren.
 Het tweede segment uit zin 1 (na omdat) kan niet zondermeer als hoofdzin optreden: *hij andere landen wilde 

veroveren. Dan is het segment namelijk niet grammaticaal. Bij een nevenschikking zijn de twee zinnen gelijkwaardig 
aan elkaar en is er eigenlijk sprake van twee op hetzelfde niveau verbonden hoofdzinnen, zoals in zin 2. 

 Zin 2: Hitler had een groot leger opgebouwd en hij had veel wapenfabrieken geopend. 
 Het tweede segment uit zin 2 kan wel als zelfstandige hoofdzin optreden: hij had veel wapenfabrieken geopend.
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Fragment 2 bevat alleen korte hoofdzinnen. Bovendien doet de gehele tekst door 
de typografie (iedere zin begint op een nieuwe regel) overzichtelijk aan. Ook zijn 
in fragment 2 de coherentierelaties impliciet gebleven en hoeven lezers dus geen 
abstracte of complexe structuursignalen als omdat of daardoor te interpreteren om 
de coherentierelaties goed te kunnen leggen. Ze moeten deze relaties tussen de 
teksteenheden op eigen kracht verklaren. Fragment 2 wordt dan ook gekenmerkt 
door een sterke mate van fragmentatie. Teksten die zo extreem gefragmenteerd zijn 
als Fragment 2 lijken niet meer op echte teksten, maar doen meer denken aan een 
verzameling losse zinnen. Toch komen deze teksten regelmatig voor in de studie
methodes voor het vmbo (bijvoorbeeld in Geo, Sporen en Memo voor de basis
beroepsgerichte leerweg). Ruwweg 10 % van de teksten uit de methodes voor de 
vakken geschiedenis, economie, aardrijkskunde en wiskunde voor de drie niveaus 
van het vmbo blijken extreem gefragmenteerd, en 8% van deze extreem gefrag
menteerde teksten komt voor in de methodes voor de basisberoepsgerichte leerweg. 
Een voorbeeld van een tekst uit een van de bovengenoemde methodes is hier onder 
weergegeven in fragment 3 (uit Memo-bk, p. 69).

Fragment 3

Fragment uit een studieboek voor het vmbo

Steden worden belangrijker
In het begin waren heren nog de baas in de steden.

Stedelingen moesten allerlei werk doen.

Dit was voor de kooplieden en ambachtslieden lastig.

ze vroegen aan hun heer stadsrechten.

Een stad met stadsrechten mocht zichzelf besturen.

In fragment 3 komt geen enkel structuursignaal voor. De tekst bevat geen bijzinnen 
en iedere zin begint op een nieuwe regel. Sommige methodeschrijvers ondersteunen 
dus in extreme mate de hypothese van de minimale cognitieve belasting.

Uit onderzoek naar de werking van het werkgeheugen – een onderzoek dat de 
hypothese van de minimale cognitieve belasting dus ondersteunt – blijkt dat onerva
ren lezers hun werkgeheugen minder efficiënt benutten en daardoor minder goed 
dan ervaren lezers in staat zijn verschillende informatieeenheden tegelijkertijd te 
verwerken (Just & Carpenter, 1992). Bovendien hebben onervaren lezers meestal 
minder voorkennis, een beperkte woordenschat en kunnen zij vaak minder vlot 
lezen dan ervaren lezers waardoor hun korte termijngeheugen onder druk komt te 
staan (Torgesen, 2002). Voor deze onervaren lezers zouden dan ook teksten met 
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korte zinnen en zo min mogelijk abstracte of niet bekende woorden het meest 
geschikt zijn (Bisanz, Das, Varnhagen & Henderson, 1992; McDaniels, Hines & 
Guynn, 2002; Montgomary, 2003). Korte hoofdzinnen belasten het werkgeheugen 
minimaal omdat de lezer immers steeds maar kleine stukken informatie hoeft 
te verwerken, die de schrijver al keurig in stukjes heeft geknipt. Het kost weinig 
moeite ieder afzonderlijk tekstelement te verwerken, waardoor de lezer cognitieve 
energie over heeft, wat leidt tot een snellere en betere tekstrepresentatie (Bisanz et 
al., 1992; Kintsch & Keenan, 1973; Van Merriënboer & Sweller, 2005). Complexe 
en niet bekende woorden (zoals de abstractere structuursignalen) zouden bovendien 
leiden tot een moeilijke tekst omdat het een zwakkere lezer veel cognitieve energie 
kost deze woorden te interpreteren (vergelijk ook Jackson & Biemiller, 1985). Deze 
inzichten komen ook terug in de ontwikkeling van leesbaarheidsformules (zoals 
de Fry Readability Graph, Flesch-Kincaid Reading Ease Formula, Lix and Rix, en de 
The New Dale-Chall Readability Formula). Deze formules zijn gebaseerd op woord
complexiteit en zinslengte en worden al jarenlang gebruikt om de leesbaarheid en 
begrijpelijkheid van onderwijsteksten mee vast te stellen (Anderson & Davison, 
1988; Fry, 2002).

Ook een gefragmenteerde tekst heeft echter nadelen voor het tekstbegrip van 
zwakke lezers. Structuursignalen zijn weggelaten om de tekst alleen uit korte hoofd
zinnen te laten bestaan. Lezers worden dus niet meer geholpen bij de interpretatie 
van de coherentierelaties. Het gevolg is dat wanneer lezers de relaties in de tekst 
verkeerd interpreteren, het voor hen extra moeilijk is om alsnog tot een coherente 
tekstrepresentatie te komen (Green & Olsen, 1988, p.117).

De theorie waarmee de twee hypotheses en vooral de maximale coherentiehypothese 
wordt ondersteund, is voornamelijk gebaseerd op onderzoek dat gedaan is bij goede 
lezers. Maar juist voor zwakkere lezers is het interessant na te gaan welke hypothese 
van toepassing is. Hebben deze zwakke lezers steun aan structuursignalen omdat 
ze dan niet meer louter op eigen kracht een coherentierelatie in een tekst hoeven 
te interpreteren? Dan wordt de maximale coherentiehypothese ondersteund. Of is de 
minimale cognitieve belastinghypothese juist, omdat zwakke lezers geholpen worden 
wanneer ze slechts kleine teksteenheden tegelijkertijd hoeven te verwerken? Deze 
vraag willen we in deze studie beantwoorden. Eerst willen we met een corpusana
lyse van de studieboeken die gebruikt worden in het vmbo nagaan wat de intuïties 
van methodeschrijvers zijn over het gebruik van structuurkenmerken in een stu
dietekst voor vmboleerlingen. Vervolgens gaan we experimenteel na wat het effect 
is van gefragmenteerde of juist geïntegreerde tekstversies op het tekstbegrip van 
vmboleerlingen.
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corpusanalyse

De ideeën die bestaan over de meest effectieve leertekst voor een vmboleerling 
kunnen we afleiden uit de keuzes die methodeschrijvers maken voor bepaalde 
structuurkenmerken van een tekst, maar ook uit de verschillen tussen de leerboeken 
voor de drie niveaus van het vmbo. Verschillen tussen leerniveau’s zorgen er immers 
voor dat leerteksten aan verschillende eisen moeten voldoen. Met een analyse van 
de teksten die geschreven zijn voor het vmbo, zijn we nagegaan wat in de uitgever
spraktijk de ideeën zijn over de meest effectieve vmboleertekst.

4.3.1 METHODE

Vier experts op het gebied van tekststructuur en tekstkenmerken in informerende 
teksten en een supervisor hebben de analyses verricht. Eerst is een scoringsformulier 
opgesteld. In een aantal gezamenlijke sessies is vervolgens overeengekomen welke 
structuurkenmerken op welke manier geanalyseerd en gescoord zouden worden. 
De experts werkten in tweetallen zodat ze elkaar konden controleren. Ieder koppel 
werkte met methodes van een ander vak. Regelmatig is nagegaan of de analyses 
van de experts met elkaar in overeenstemming waren en of de vijfde analist, die de 
supervisie had, het eens was met de scoring. De interbeoordelaarskappa voor alle 
tekstkenmerken samen was goed (0.71, bij een steekproef van 17 teksten) en de cor
relatie tussen beoordelaars was hoog (0.87).7 Wanneer het niet duidelijk was hoe een 
bepaald kenmerk gescoord moest worden, zijn probleemgevallen in gezamenlijke 
sessies besproken.

Teksten en structuurkenmerken

De corpusanalyse is uitgevoerd bij verschillende vmbostudiemethodes voor aard
rijkskunde, economie, wiskunde en geschiedenis. Er is gekozen voor deze vakken 
omdat het vakken zijn waarbij teksten gelezen worden met het doel om kennis over 
te brengen. In totaal zijn tien methodes geanalyseerd die zijn uitgegeven door de 
vier grootste educatieve uitgevers.8 De geanalyseerde methodes worden dan ook het 
meest in de onderwijspraktijk gebruikt. Van ieder vak zijn methodes geanalyseerd 
voor het tweede leerjaar van de basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte 
leerweg, de gemengde leerweg en de theoretische leerweg. In totaal zijn 433 teksten 
geanalyseerd waarbij uit elke methode ongeveer evenveel teksten betrokken zijn 
uit een hoofdstuk (mogelijk over hetzelfde onderwerp) dat qua layout en opbouw 

7] Wel moet worden opgemerkt dat er enig verschil was in de scoring van de connectieven. Blijkbaar heeft de ene 
beoordelaar meer connectieven over het hoofd gezien dan de andere.

8] Dit zijn: De Geo, Wereldwijs (aardrijkskunde), Moderne wiskunde, Getal en Ruimte (wiskunde) , Sfinx, Memo, 
Pharos, Sporen, Bronnen en Tijdreis (geschiedenis).

4.3
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representatief was voor de gehele studiemethode. Bij de scoring is onderscheid 
gemaakt tussen structuurkenmerken op macroniveau en mesoniveau, in navolging 
van het onderzoek van Sprenger (2005), waarin over een corpusanalyse van wiskun
dige leerteksten gerapporteerd wordt. Structuursignalen op het macroniveau maken 
de structuur als geheel expliciet. Het gaat dan voornamelijk om signalen op globaal 
tekstniveau. Op macroniveau is één tekstkenmerk geanalyseerd: de aanwezigheid 
van een expliciete hoofdgedachte in de titel van een tekst (een lezer kan in de titel 
lezen waar een tekst over gaat). Een hoofdgedachte in de titel is een belangrijk 
structuursignaal voor lezers. Zij krijgen immers informatie over de verdere inhoud 
van de tekst.

Op het mesoniveau staan de structuursignalen centraal die zorgen voor in
tegratie en samenhang. Op dit niveau hebben we ten eerste de complexiteit van 
de zinnen geanalyseerd. Een tekst kan uit alleen hoofdzinnen bestaan, maar 
ook complexer zijn doordat de zin uit een hoofdzin en een nevenschikkende of 
onderschikkende bijzin bestaat. Bovendien spelen connectieven een rol op het me
soniveau. Het meest voorkomend en belangrijk zijn de connectieven van een causale 
relatie (omdat, want, doordat, dus), van een additieve relatie (en, toen, vervolgens) en 
de connectieven van tegenstellende relatie (maar, daarentegen). Uit tekstlinguïstisch 
onderzoek (bijvoorbeeld Sanders, 2005; Sanders & Spooren, 2006) is gebleken dat 
verschillende soorten connectieven ook verschillende eisen stellen aan de lezer. Zo 
moeten lezers bij het interpreteren van causale connectieven meer proposities uit 
de tekst integreren om tot de juiste interpretatie van de tekst te komen dan bij de 
interpretatie van een additief of temporeel connectief. Connectieven die een causale 
coherentierelatie markeren, zijn dan ook complexer en vragen meer van de lezer dan 
connectieven die bijvoorbeeld een temporele relatie markeren.

Naast de bovengenoemde structuurkenmerken hebben we ook nog een presen
tatiekenmerk in de analyse betrokken dat verband houdt met de fragmentatie van 
een tekst. Het gaat om de doorlopendheid van de zinnen. Zinnen kunnen over de 
regel heen gepresenteerd worden, waardoor de zinnen als een geïntegreerd geheel 
gepresenteerd worden (zoals in fragment 1). Maar uitgevers kunnen er ook voor 
gekozen hebben iedere zin op een nieuwe regel te laten beginnen, waardoor de tekst 
een meer gefragmenteerd karakter krijgt (zoals in fragment 2). Samenvattend heb
ben we in de corpusanalyse de volgende vier structuurkenmerken betrokken:
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– de aanwezigheid van een expliciete hoofdgedachte;
– de typografische (doorlopende) presentatie van de zinnen;
– structuursignalen (connectieven):

– causaal;
– temporeel;
– tegenstellend;

– zinscomplexiteit (de hoeveelheid bijzinnen).

Wanneer een tekst deze integratiebevorderende tekstkenmerken bevat, hebben we 
te maken met een maximaal geïntegreerde tekst. Wanneer een tekst geen van deze 
integrerende kenmerken bevat, hebben we te maken met een maximaal gefragmen
teerde tekst.

Scoring

Op het scoreformulier is allereerst aangegeven uit hoeveel woorden en zinnen een 
tekst bestaat. Vervolgens is weergegeven hoe vaak een bepaald tekstkenmerk voor
komt in de tekst. Voor de hoofdgedachte en de typografische weergave van een 
tekst (doorlopende presentatie tegenover iedere zin op een nieuwe regel) is per tekst 
aangegeven of dit tekstkenmerk voorkomt (1) of niet (0). Voor de frequentie van 
connectieven is bijgehouden hoeveel van de drie typen connectieven in één tekst 
voorkomen. Voor de tekstcomplexiteit is de frequentie van de bijzinnen per tekst 
weergeven.

4.3.2 RESULTATEN CORPUSANALySE

Allereerst zijn we nagegaan of er verschillen zijn tussen de geanalyseerde vakken. 
Uit een kwantitatieve statistische analyse blijkt dat er geen verschillen zijn tussen de 
vakken aardrijkskunde, geschiedenis en economie. Alleen de teksten in de metho
des voor wiskunde bevatten significant minder integratiebevorderende kenmerken 
dan de teksten in methodes voor de andere vakken (χ² (5, n=2153) = 165.33, p<.01). 
Daarom kiezen we ervoor om onderscheid te maken tussen de zaakvakken en het 
vak economie aan de ene kant en het vak wiskunde aan de andere kant. Tabel 5 
geeft de frequentie weer van de geanalyseerde structuurkenmerken, waarbij onder
scheid gemaakt is naar niveau en vak.
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tabel 5 | PERCENTAGE STRUCTUURKENMERKEN NAAR VAK EN NIVEAU PER TOTAAL AANTAL 

TEKSTEN OF ZINNEN 9

niveau vak 

structuurkenmerken per 
totaal aantal teksten

structuurkenmerken per 
totaal aantal zinnen
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Basis zaakvak + 
economie 

31% 94% 4% 22% 126 1365

Basis wiskunde 37% 100% 2% 4% 19 395

kader zaakvak + 
economie 

90% 53% 3% 25% 145 2558

kader wiskunde 62% 100% 2% 5% 26 469

Theorie zaakvak + 
economie 

95% 90% 3% 35% 97 1581

Theorie wiskunde 77% 100% 2% 3% 31 512

Niet alle geanalyseerde boeken bevatten evenveel teksten en ook het aantal zin
nen en woorden is niet gelijk. Daarom zijn de gegevens in tabel 5 geanalyseerd met 
behulp van een logitanalyse. In deze analyse fungeren de integratie (doorlopende 
zinnen), het aantal hoofdzinnen en bijzinnen en connectieven als afhankelijke vari
abele. Het niveau van de leerweg en het vak fungeren als onafhankelijke variabele. 
Voor het aantal bijzinnen blijkt een model met enkel onderscheid naar vak goed te 
passen. Dit model verschilt namelijk niet significant van de waargenomen gegevens 
(χ² (4, n=208) = 1.90, p=.08). In de studieboeken voor het vak wiskunde worden 
minder bijzinnen gebruikt dan in de studieboeken voor de zaakvakken en econo
mie (z=2.66; p≤.05).10

Voor de hoofdgedachte past het model het beste bij de observaties als er een 
onderscheid tussen vakken en tussen leerwegen gemaakt wordt. Dit model verschilt 
niet significant met de waargenomen gegevens (χ² (2, n=191) = 2.03, p=.36). Bij het 
vak wiskunde komen meer hoofdgedachten voor dan bij de zaakvakken en econo
mie (z=2.80; p≤.05) en bij de boeken voor de kaderberoepsgerichte leerweg komen 

9] Een tekst kan één keer integratie of een hoofdgedachte bevatten, terwijl een tekst wel meerdere connectieven en 
bijzinnen kan hebben. Om geen scheve verhoudingen te creëren hebben we de connectieven en bijzinnen per zin 
gescoord en de hoofdgedachte en integratie per tekst.

10] Als –1.965≤z≥1.965; p≤.05.
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minder hoofdgedachten voor dan bij de boeken voor de basisberoepsgerichte en 
theoretische leerweg (z=6.39; p≤.05) die niet van elkaar verschillen (z=1.41; p≥.05).

Voor de kenmerken integratie en het aantal connectieven, moeten we een 
verzadigd model met effecten van vak en leerwegniveau als enig passend model 
accepteren. Bij de kadergerichte leerweg en de theoretische leerweg zijn de teksten 
in de boeken voor de zaakvakken vaker doorlopend dan in de boeken voor de 
 basisberoepsgerichte leerweg (z≥8.94; p≤.05). In de boeken die gebruikt worden 
bij wiskunde, zijn de teksten voor de kadergerichte en theoretische leerweg ook 
vaker doorlopend dan de teksten voor de basisberoepsgerichte leerweg (z≤1.94; 
p≥.05). Over het algemeen is het aantal connectieven iets hoger in de boeken voor 
de kadergerichte leerweg dan in de boeken voor de basisberoepsgerichte leerweg 
(z=2.29; p≤.05). En in de boeken die gebruikt worden voor het vak wiskunde komen 
minder connectieven voor dan bij de zaakvakken (z=7.35; p≤.05). Bovendien is het 
aantal connectieven in de boeken voor de zaakvakken in de theoretische leerweg 
het hoogst (z=8.0; p≤.05), terwijl in de boeken voor de theoretische leerweg bij 
 wiskunde het minste connectieven voorkomen (z=2.46; p≤.05).

Tot slot zijn we voor alle structuurkenmerken samen nagegaan of de frequentie 
verschilt per niveau en per vak. Uit een logitanalyse blijkt dat in de boeken voor de 
theoretische leerweg meer integrerende structuurkenmerken voorkomen dan bij de 
basisberoepsgerichte leerweg (z=6.0; p≤.05). Hierbij doet het verschil tussen vak
ken er niet toe (z=0.98; p≥.05). In de boeken voor de basisberoepsgerichte leerweg 
is er een duidelijk verschil tussen het aantal structuurkenmerken in totaal bij de 
zaakvakken en wiskunde. Bij wiskunde komen namelijk in de boeken voor de basis
beroepsgerichte leerweg minder structuurkenmerken in totaal voor dan in deze 
boeken voor de zaakvakken (z=8.94; p≤.05). In de boeken voor de kaderberoeps
gerichte leerweg komen bij de zaakvakken net zoveel structuurkenmerken voor als 
bij de basisberoepsgerichte leerweg. Bij wiskunde komen in de boeken voor de ka
derberoepsgerichte leerweg verhoudingsgewijs meer structuurkenmerken voor dan 
in de boeken voor de basisberoepsgerichte leerweg (z=6.40; p≤.05).

Type connectief

Bepaalde connectieven (zoals temporele connectieven) blijken gemakkelijker te 
verwerken dan andere (zoals causale connectieven, zie Sanders, 2005). Daarom ver
wachten we dat de meer simpele connectieven vaker voorkomen in de boeken voor 
de basisberoepsgerichte leerweg dan complexere connectieven. We zijn nagegaan of 
de frequentie van het type connectief verschilt in de teksten voor de verschillende 
leerwegen. De frequentie van de verschillende typen connectief is weergegeven in 
tabel 6.
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tabel 6 | PERCENTAGE TyPE CONNECTIEF PER AANTAL ZINNEN NAAR NIVEAU

niveau

type connectief

aantal zinnencausaal temporeel tegenstelling

Basis 5% 10% 2% 1760

kader 6% 11% 4% 3027

Theoretisch 6% 15% 4% 1738

De gegevens in tabel 2 zijn geanalyseerd met behulp van een logitanalyse. Er 
blijkt een hoofdeffect te bestaan voor het type connectief. Temporele connectie
ven komen vaker voor dan causale connectieven (z=5.54; p≤.05). Hierbij doet het 
niveau er niet toe (z=0.13; p≥.05). Gelet op het aantal zinnen en het aantal woorden 
komen causale connectieven bij alle drie niveaus verhoudingsgewijs even vaak voor. 
Verder blijkt dat in de boeken voor de theoretische leerweg verhoudingsgewijs meer 
temporele connectieven zijn opgenomen dan bij de andere niveaus (z=2.11; p≤.05). 
Tegenstellende connectieven komen minder vaak voor in de leerboeken voor alle 
leerwegen dan causale of temporele connectieven (z>5.40; p≤.05). Bij de kaderge
richte en theoretische leerweg is het verschil tussen het aantal tegenstellende con
nectieven en causale connectieven echter kleiner dan bij de basisberoepsgerichte 
leerweg (z=2.96; p≤.05).

4.3.3 CONCLUSIE EN DISCUSSIE CORPUSANALySE

Uit de resultaten van de corpusanalyse blijkt dat de teksten voor de lagere niveaus 
de minste integrerende structuurkenmerken bevatten in de boeken voor de zaak
vakken en het vak economie. De teksten die voorkomen in deze boeken bevatten 
de minste doorlopende presentaties, connectieven en ook het minste totale aantal 
structuurkenmerken. Alleen het aantal bijzinnen is gelijk voor de verschillende 
leerwegniveaus. Verder blijkt er een verschil tussen de vakken te bestaan. De tek
sten die bij wiskunde gebruikt worden, bevatten minder bijzinnen, connectieven en 
minder integrerende structuurkenmerken in totaal dan de teksten voor de andere 
vakken. In de teksten voor wiskunde wordt de hoofdgedachte wel vaker expliciet 
weergegeven. Bovendien hebben de teksten voor wiskunde even vaak een door
lopende presentatie als bij de zaakvakken. Daarnaast is uit de analyse naar voren 
gekomen dat de temporele relaties in de teksten voor alle niveaus vaker gemarkeerd 
worden door connectieven dan causale of tegenstellende relaties. We bespreken 
enkele opvallende resultaten hierna.

Uit de corpusanalyse hebben we kunnen opmaken dat de teksten in de boe
ken voor de basisberoepsgerichte leerweg minder vaak doorlopend gepresenteerd 
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worden en ook minder connectieven bevatten dan de teksten in de boeken voor 
de hogere leerwegen; de teksten voor de leerlingen op het laagste niveau zijn dus 
overwegend gefragmenteerd weergegeven.11 Verder valt op dat bijzinnen relatief 
weinig voorkomen in de teksten voor alle niveaus. Dat bijzinnen in de teksten voor 
de lagere niveaus weinig voorkomen is wel te begrijpen. Blijkbaar maken bijzinnen 
volgens de perceptie van methodemakers, een tekst zo complex dat ervoor gekozen 
is deze zinsconstructies niet in de teksten voor de lagere niveaus op te nemen. Dat 
bijzinnen ook weinig voorkomen in de boeken voor de theoretische leerweg doet 
vermoeden dat bijzinnen ook voor leerlingen uit deze leerweg te complex zijn.

Tot slot willen we stilstaan bij de verschillen tussen de vakken. In de methodes 
voor wiskunde wordt de tekststructuur relatief minder vaak geëxpliciteerd dan in de 
teksten voor de andere vakken. In de wiskundeboeken wordt echter wel de hoofd
gedachte vaker geëxpliciteerd. Dit komt doordat de teksten voor een groot gedeelte 
bestaan uit instructieve opgaven met een titel. Deze titel geeft de hoofdgedachte 
van de opgave vaak weer. Dat er verder minder structuurkenmerken voorkomen in 
de wiskundeteksten, kunnen we verklaren door de functie van de teksten bij de ver
schillende vakken in ogenschouw te nemen. De teksten voor wiskunde zijn minder 
beschouwend dan bijvoorbeeld de meer narratieve geschiedkundige of economische 
teksten waarin een fenomeen wordt uitgelegd of een gebeurtenis wordt besproken. 
Wiskundige teksten zijn meer instructief van aard. Blijkbaar speelt de structuur in 
instructieve teksten dus een andere rol dan in narratieve teksten. In vervolgonder
zoek zal hier aandacht aan besteed moeten worden.

De theorie van de maximale coherentie stelt dat integrerende structuurkenmer
ken de lezer helpen bij het leggen van verbanden. Vanuit deze theorie zouden we 
dus verwachten dat structuurkenmerken die de coherentie en integratie bevorderen 
in de leerboeken voor het laagste niveau het meeste voorkomen. Deze leerlingen 
hebben immers het meeste steun nodig. De verkregen data uit de corpusanalyse 
onder steunen deze verwachting echter niet. In de teksten voor de basisberoeps
gerichte leerweg worden teksten het vaakst fragmentarisch en ongemarkeerd 
gepresenteerd, terwijl in de teksten voor de hogere niveaus meer structuurkenmer

11] Het is eigenlijk niet zo verwonderlijk dat gefragmenteerde teksten, waarin iedere zin op een nieuwe regel begint, 
ook minder connectieven bevatten dan geïntegreerde teksten. In de geïntegreerde teksten wordt immers meer 
gebruik gemaakt van connectieven om de relaties te expliciteren, terwijl een kenmerk van gefragmenteerde 
teksten nu juist is dat de relaties impliciet blijven. Bovendien initieert een connectief bijzinnen, terwijl 
gefragmenteerde teksten alleen uit hoofdzinnen bestaan. Met een aanvullende kwantitatieve analyse is getoetst 
of gefragmenteerde teksten daadwerkelijk minder connectieven en bijzinnen bevatten dan geïntegreerde, 
doorlopende teksten. Uit deze aanvullende analyse blijkt inderdaad dat in de teksten voor alle niveaus in de 
gefragmenteerde teksten minder bijzinnen (F (1, 440) = 13.82, p<.01) en minder connectieven (F (1, 442) = 7.77, 
p<.01) voorkomen dan in de doorlopende, geïntegreerde teksten. Fragmentatie hangt dus samen met het aantal 
bijzinnen en connectieven in een tekst.
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ken voorkomen. De samenstellers en schrijvers van studieboeken voor het vmbo 
blijken dus intuïtief de hypothese van de minimale cognitieve belasting te ondersteu
nen. Maar is dit ook de juiste keuze? Kunnen vmboleerlingen van de lage niveaus 
alleen maar korte segmenten tegelijkertijd verwerken en maken integratie en con
nectieven een tekst voor hen te complex? Om de keuze van uitgevers te toetsen zijn 
we met een experiment nagegaan wat het effect is van integrerende en fragmente
rende structuurkenmerken op het tekstbegrip van vmboleerlingen.

experimenteel onderZoek naar structuurkenmerken

In eerder experimenteel onderzoek (Land et al., 2002) is aangetoond dat vmbo
leerlingen beter in staat zijn tekstbegripvragen te beantwoorden na het lezen van 
een geïntegreerde tekst dan na het lezen van een gefragmenteerde tekst. In dat 
experiment werd echter maar één tekst gebruikt waarvan een gefragmenteerde en 
een geïntegreerde versie geconstrueerd was. Om de generaliseerbaarheid van de 
conclusies uit dit experimentele onderzoek te kunnen waarborgen, hebben we een 
replicatie van dit eerdere experiment uitgevoerd, dit keer met acht verschillende 
leerteksten voor het vmbo.

4.4.1 METHODE

Leerlingen. Aan het experiment deden 582 leerlingen mee: 295 jongens en 287 meisjes 
van 13 of 14 jaar oud. De leerlingen zaten in de tweede klas van tien verschillende 
vmboscholen verspreid over zuid en middenNederland. Er deden per school tus
sen de twee en zes klassen mee aan het onderzoek. De meeste scholen hadden hun 
klassen ingedeeld naar leerweg. Er hebben vier theoretische leerwegklassen meege
daan, 30 klassen op kader en basisberoepsgericht niveau en vijf klassen op lwoo
niveau (leerwegondersteunend onderwijs).

Teksten. Voor het experiment zijn acht onderzoeksteksten geconstrueerd die we 
gebaseerd hebben op teksten uit de geschiedenismethodes voor de basisberoepsge
richte leerweg van het vmbo. De teksten zijn aangepast om de manipulaties te kun
nen laten slagen. We hebben getracht de onderwerpen van de teksten zo te kiezen 
dat ze de leerlingen zouden aanspreken (Tellegen & Lampe, 2000). De teksten 
waren dan ook over het algemeen spannend (moord, oorlog), humoristisch (hygiëne 
aan het hof van de Koning) of behandelden onderwerpen die aansloten bij de leef
wereld van de leerling (een puber op ontdekkingsreis). Met de teksten is een pretest 
gedaan bij vmboleerlingen (Duinker, 2005; Israël, 2006) waarbij is gebleken dat ze 
goed aansloten bij het niveau van de leerlingen. Van iedere tekst werden twee ver

4.4
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sies gecreëerd: een geïntegreerde versie en een gefragmenteerde versie. We hebben 
ervoor gekozen om de manipulaties in de onderzoeksteksten maximaal toe te pas
sen en geen teksten te gebruiken die tussen geïntegreerd en gefragmenteerd inzitten 
op de schaal van veel naar weinig structuursignalen. Op die manier krijgen we het 
duidelijkste antwoord op de onderzoeksvraag. Bovendien bleek uit de corpusana
lyse dat dergelijke extreem gefragmenteerde teksten daadwerkelijk voorkomen in 
de studieboeken voor het vmbo. In de geïntegreerde teksten werden de zinnen dus 
doorlopend gepresenteerd en werden bovendien connectieven gebruikt die de inte
gratie tussen zinnen bevorderen (zoals in fragment 1). Ook werden andere coheren
tierelaties in de tekst gemarkeerd met woorden als het gevolg was, dat gaf problemen, 
ten eerste, de oplossing was, enzovoort. In de gefragmenteerde teksten begon iedere 
zin op een nieuwe regel en bleef de relaties tussen de zinnen impliciet (zoals in frag
ment 2). Voorbeelden van de twee versies van een onderzoekstekst zijn opgenomen 
in de appendices.

Begrip- en waarderingvragen. Bij iedere tekst moesten de leerlingen een aantal begrips
vragen beantwoorden. Naast meer traditionele tekstbegripvragen, zoals meerkeuze
vragen, hebben we ook minder gangbare vragen geconstrueerd die er specifiek op 
gericht waren tekstbegrip op het niveau van het situatiemodel te toetsen. Met deze 
vragen hopen we dus niet alleen te meten wat leerlingen van de tekst onthouden, 
maar ook hoe ze de kennis uit de tekst geïntegreerd hebben met kennis die ze al 
hadden over de situatie, ordening in tijd, ruimte, causale verbanden, enzovoort. 
Dit type vragen wordt ook wel aangeduid als situatiemodelvragen (zie Kamalski et 
al., 2005; McNamara et al., 1996; zie ook hoofdstuk 1 van dit proefschrift). Uit een 
eerder experiment (Land et al., 2002) is gebleken dat deze situatiemodelvragen veel
belovend zijn om tekstbegrip op het vmbo te meten. In het onderzoek hebben we de 
volgende drie soorten vragen gebruikt, waaronder twee situatiemodelvragen:
– meerkeuzevragen naar verbanden en feiten in de tekst;
– tijdbalkvragen waarbij de leerlingen zinnen uit de tekst in de goede chronologi

sche volgorde zetten;
– schemavragen waarbij de leerlingen de verbanden uit de tekst reproduceren of 

waarbij ze woorden uit de tekst op de meest logische manier rangschikken.
Voorbeelden van een schemavraag zijn in bijlage 3c en 3d weergegeven.

De specifieke situatiemodelvragen (schema of tijdbalkvragen) zijn uitgebreid getest 
bij de doelgroep (Duinker, 2005; Israël, 2006). Behalve de begripsvragen moesten 
de leerlingen ook waarderingsvragen over de teksten beantwoorden. De waarde
ringsvragenlijst bevatte tien stellingen waarmee de leerlingen moesten aangeven 
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hoe leuk, spannend, duidelijk, moeilijk en interessant ze de tekst hadden gevonden. 
De leerling kon antwoorden met mee eens, mee oneens of geen mening. Uit onderzoek 
blijkt dat zulke stellingvragen een goed beeld kunnen geven van de tekstwaarde
ring (Kamalski et al., 2004; Schraw, 1997; Tellegen & Lampe, 2000). De specifieke 
waarderingsvragen zijn ook in eerdere leesexperimenten op het vmbo gebruikt 
(Land et al., 2002 en zie ook hoofdstuk 5 van dit proefschrift).

Afname. De toetsen zijn door de onderzoekers afgenomen bij de lessen geschiede
nis en Nederlands. Iedere leerling las van een tekst de geïntegreerde of de gefrag
menteerde versie. In totaal lazen de leerlingen drie van de acht teksten, waarbij 
de teksten willekeurig over de leerlingen werden verdeeld. Iedere leerling kreeg de 
teksten en bijbehorende vragen aangeboden in een boekje. Voordat de leerlingen 
de begripsvragen moesten invullen, kregen ze de waarderingsvragen over de tekst. 
Hierdoor zat er enige tijd tussen het lezen en het invullen van de begripsvragen. 
De procedure herhaalde zich voor de tweede en laatste tekst. Alle leerlingen moes
ten binnen een lesuur van 50 minuten klaar zijn met de hele test, maar konden zelf 
bepalen hoe lang ze per tekst nodig hadden. De leerlingen mochten tijdens het 
beantwoorden van de vragen niet meer terugkijken in de tekst. Dit om te voor
komen dat ze het goede antwoord zouden opzoeken. Voordat de leerlingen begon
nen met de taak, kregen ze een uitgebreide mondelinge instructie. Daarbij werden 
de begripsvragen klassikaal uitgelegd en met de leerlingen geoefend. Deze uitleg 
en instructie namen 10 minuten van het totale lesuur in beslag. Tijdens de afname 
deden zich geen noemenswaardige problemen voor.

Scoring. Bij het scoren van de meerkeuzeantwoorden is per goed antwoord een punt 
toegekend. Bij de situatiemodelvragen is ieder apart hokje als een aparte vraag 
beschouwd waarvoor ook een punt te behalen was. Aangezien een schemavraag uit 
zeven hokjes en zeven zinnen bestond, kon voor zo’n soort vraag maximaal zeven 
punten behaald worden. Bij de tijdbalkvraag is bij de scoring rekening gehouden 
met de volgorde. Wanneer een leerling de volgorde voor meer dan drie opeenvol
gende hokjes goed had, maar deze reeks in een verkeerd hokje van de tijdbalk was 
begonnen (bijvoorbeeld in het tweede hokje en niet in het eerste hokje), dan werd 
de helft van de punten toegekend voor de goed ingevulde reeks. Er deden zich geen 
noemenswaardige problemen voor tijdens de scoring.

4.4.2 RESULTATEN STRUCTUURkENMERkEN

De begripsvragen bleken betrouwbaar te zijn bij alle teksten (.77≤α≥.92, per toets). 
De drie toetsen samen geven een minder betrouwbare meting van tekstbegrip 
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(α=.60). Wel blijken alle drie toetsen redelijk samen te hangen. De tijdbalkvraag en 
de meerkeuzevragen correleren significant (r=.53) en het verband tussen de meer
keuzevragen en de schemavragen is ook significant (r=.47), maar de tijdbalk en de 
schemavragen hangen minder samen (r=.23).

Aangezien in dit onderzoek leerlingen genest zijn in klassen en in scholen, is 
het noodzakelijk om een multilevelanalyse te gebruiken. Alleen zo kunnen we im
mers rekening houden met deze hiërarchische indeling. Wordt hier geen rekening 
mee gehouden (en gebruiken we een anova) dan is de kans dat we H0 ten onrechte 
verwerpen groter dan .05 (zie bijvoorbeeld Snijders en Bosker, 1999). Met een multi
levelanalyse is nagegaan of de tekstversies verschillen opleveren voor het tekstbegrip 
en de tekstwaardering. De resultaten van de verschillende tekstversies voor leer
lingen van verschillende niveaus zijn weergegeven in tabel 7. We nemen de scores 
van de leerlingen van het lwoo, de kaderberoepsgerichte en de basisberoepsgerichte 
leerweg samen aangezien hun scores niet significant verschilden. We zijn uitslui
tend geïnteresseerd in het effect van de structuurmanipulatie over de verschillende 
begripstoetsen heen en laten daarom het verschil in hoogte van de scores op de drie 
begripstoetsen buiten beschouwing.

tabel 7 | GEMIDDELDE SCORE (EN STANDAARDFOUT) OP DE BEGRIPSVRAGEN NAAR NIVEAU EN 

TEKSTVERSIE

manipulatie en niveau
meerkeuzevragen 
(maximale score=5)

tijdbalkvraag 
(maximale score=8)

schema/sorteervraag 
(maximale score=15)

GEïNTEGREERD

Basis 4.26 (0.12) 4.64 (0.13) 5.66 (0.16)

Theoretisch 4.65 (0.19) 5.61 (0.22) 6.00 (0.26)

GEFRAGMENTEERD

Basis 3.57 (0.06) 3.97 (0.07) 4.93 (0.08)

Theoretisch 4.09 (0.19) 4.73 (0.20) 6.00 (0.26)

Uit een multilevelanalyse blijkt dat de leerlingen hoger scoren wanneer ze een 
geïntegreerde tekstversie lezen dan wanneer ze een gefragmenteerde tekstversie 
lezen (χ² (1, n=582) = 10.03, p<.01). Dit hoofdeffect van tekstversie geldt voor alle 
leerwegniveaus. Wel is het effect kleiner bij de leerlingen uit de theoretische dan 
bij de basisberoepsgerichte leerlingen (χ² (1, n=582) = 36.10, p<.01). Verder blijkt 
een hoofdeffect van niveau te bestaan: leerlingen uit de theoretische leerweg scoren 
gemiddeld 0.6 punten hoger dan leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg 
(standaardfout=0.22, df=1, p<.01). Tot slot valt op dat de score op de schemavraag 
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bij de theoretische leerwegleerlingen gelijk is voor de geïntegreerde teksten en de 
gefragmenteerde teksten. In de discussie zullen we op dit punt terug komen. In 
figuur 20 is schematisch weergegeven wat de effecten van de tekstmanipulaties op 
de begripsscore van de drie toetsen samen zijn, waarbij het verschil tussen de leer
wegen ook is weergegeven.

figuur 20 | GEMIDDELDE SCORE NAAR MANIPULATIE EN LEERwEGNIVEAU.
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In figuur 20 is een interactieeffect af te lezen: het verschil tussen de scores van 
de theoretische leerlingen die een geïntegreerde tekst lazen en de theoretische 
leerlingen die een gefragmenteerde tekst lazen, is kleiner dan het verschil tussen 
de basisberoepsgerichte leerlingen die een geïntegreerde tekst en de basisberoeps
gerichte leerlingen die een gefragmenteerde tekst lazen. De scores van de leerlingen 
uit de basisberoepsgerichte leerweg zijn na het lezen van een geïntegreerde tekst 
bijna even hoog als die van leerlingen uit de theoretische leerweg na het lezen van 
een gefragmenteerde tekst. Theoretische leerwegleerlingen kunnen een tekst zonder 
structuursignalen dus ook op een goed niveau beheersen, terwijl leerlingen uit de 
basisberoepsgerichte leerweg lager scoren op deze gefragmenteerde teksten.

Verschillen tussen leerlingen

Behalve de verschillen in gemiddelden is ook het verschil in variantie tussen scho
len, teksten en leerlingen geschat. Deze varianties zijn weergegeven in tabel 8.
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tabel 8 | VERSCHILLEN (EN STANDAARDFOUT) TUSSEN SCHOLEN, LEERLINGEN TEKSTEN EN 

TOETSEN

vraagmethode variantie leerling (se) variantie school (se) variantie tekst (se)

Meerkeuze (max 6) 2.48 (0.09) 0.30 (0.09) 0.33 (0.14)

Tijdbalkvraag (max 8) 6.51 (0.21) 0.30 (0.09) 0.33 (0.14)

Schemavraag (max 15) 13.24 (0.42) 0.30 (0.09) 0.33 (0.14)

Uit tabel 8 blijkt dat de variantie tussen leerlingen het grootst is voor de schemavra
gen en voor de tijdbalkvragen. Op de meerkeuzevragen scoren de leerlingen meer 
hetzelfde. De tijdbalkvragen en schemavragen brengen dus meer dan de meerkeuze
vragen de verschillen tussen leerlingen aan de oppervlakte. Ook een correlatieana
lyse laat zien dat de drie verschillende toetsen niet helemaal hetzelfde meten. De 
correlatiecoëfficiënt ligt namelijk tussen de .23 en .53. Bovendien is de variantie 
tussen scholen vrij groot. In de media hebben we geregeld kunnen lezen dat er 
grote verschillen zijn tussen vmboscholen (zie bijvoorbeeld het onderwijsverslag 
20042005 van de Inspectie van het Onderwijs, 2006). Deze variantie is dus niet 
heel opmerkelijk. Ook de verschillen tussen teksten, die bijna even groot zijn als de 
verschillen tussen scholen, zijn niet onverklaarbaar. Teksten kunnen immers erg 
verschillen wat betreft stijl, structuur en onderwerp. Deze verschillen in variantie 
hebben wel gevolgen voor de praktische consequenties van de resultaten, waar we in 
de discussie op terug zullen komen.

Tekstwaardering

Tot slot blijkt dat de vragen van de waarderingsvragenlijst redelijk goed samenhan
gen (α=.77). Uit de analyse blijkt echter geen effect van de structuurmanipulaties 
op de tekstwaardering. De geïntegreerde versies van de teksten worden even hoog 
gewaardeerd als de gefragmenteerde versies. Bovendien waarderen leerlingen de 
onderzoeksteksten niet hoog. De gemiddelde waardering voor alle teksten bedroeg 
12.6, terwijl leerlingen maximaal 25 punten konden scoren.
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conclusie en discussie

Structuurkenmerken die de integratie in een tekst bevorderen, zijn belangrijk voor 
het tekstbegrip van vmboleerlingen. Deze conclusie kunnen we trekken uit onze 
resultaten. Uit het experiment blijkt dat vmboleerlingen een geïntegreerde tekst 
waarin de verbanden geëxpliciteerd zijn, beter begrijpen dan een tekst zonder struc
tuursignalen en met weinig integratie tussen de zinnen. Hiermee repliceren we de 
resultaten van het eerdere experiment (Land et al., 2002) nu met een grotere groep 
proefpersonen en met meer teksten. We mogen dus aannemen dat vmboleerlingen 
inderdaad meer baat hebben bij geïntegreerde teksten dan bij gefragmenteerde 
teksten. Bovendien blijken juist de doorgaans zwakkere leerlingen uit de basisbe
roepsgerichte leerweg het meest te profiteren van tekstkenmerken die coherentie 
bevorderen. Deze resultaten komen echter niet overeen met de intuïties van de 
methodesamenstellers. Immers, uit de corpusanalyse van de studieboeken voor 
het vmbo komt naar voren dat er relatief weinig integrerende tekstkenmerken zijn 
opgenomen in de teksten voor de basisberoepsgerichte leerweg. Er lijkt dus een mis
match te bestaan tussen enerzijds de stijl en de structuur die door de schoolboek
auteurs wordt gehanteerd, en anderzijds de stijl en structuur die bij de leerlingen 
leidt tot optimaal tekstbegrip. Methodeschrijvers lijken vooral minimale cognitieve 
belasting na te streven terwijl leerlingen de meeste baat hebben bij maximale 
coherentie. Uit de resultaten blijkt bovendien dat integratie voor theoretische en 
kaderberoepsgerichte leerwegleerlingen minder effect heeft op tekstbegrip dan voor 
leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg. De theoretische leerwegleerlingen 
zouden ook tot een redelijk begrip kunnen komen zonder structuursignalen. Maar 
juist in de boeken die aangeboden worden in de theoretische leerweg blijken relatief 
veel structuursignalen en integratiekenmerken voor te komen. Deze kenmerken 
zouden gezien de gevonden resultaten meer nut hebben in de leerboeken voor de 
basisberoepsgerichte leerweg, waar ze nu grotendeels ontbreken.

Vervolgonderzoek

Enkele opvallende resultaten nodigen uit tot vervolgonderzoek. Uit de resultaten 
is gebleken dat schemavragen en tijdbalkvragen beter weergeven wat de verschil
len tussen leerlingen zijn dan meerkeuzevragen. Deze situatiemodelvragen blijken 
een krachtig instrument om tekstbegrip op een diep niveau te meten bij (vooral de 
basisberoepsgerichte) vmboleerlingen.

Een opvallend resultaat is dat leerlingen uit de theoretische leerweg de schema
vragen bij de geïntegreerde tekstversies evengoed konden beantwoorden als bij de 
gefragmenteerde tekstversies. Dit resultaat is opmerkelijk, juist ook omdat we bij de 
basisberoepsgerichte leerlingen wel verschillen vonden. Een verklaring kan zijn dat 

4.5
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de connectieven in de schemavraag de tekststructuur al zo duidelijk weergegeven, 
dat meer ervaren lezers (uit de theoretische leerweg) geen structuursignalen meer 
nodig hebben in de tekst om het schema in te vullen. Onervaren lezers kunnen die 
hulp nog wel goed gebruiken. In vervolgonderzoek zal moeten worden nagegaan of 
we nu de optimale formulering en operationalisering van de vragen gebruikt heb
ben en hoe we schemavragen zo kunnen construeren dat ze ook bij de leerlingen uit 
de theoretische leerweg verschillen in tekstbegrip laten zien.

De corpusanalyse laat zien dat in de studieteksten voornamelijk temporele 
relaties voorkomen. In de experimentele teksten komen ook andere relaties voor, 
zoals probleemoplossingrelaties, beweringargumentrelaties en oorzaakgevolgre
laties. We hebben in het experiment echter geen onderscheid gemaakt tussen deze 
verschillende relaties en hun effecten op de lezer. We weten bijvoorbeeld niet of 
beweringargumentrelaties zich soortgelijk gedragen als probleemoplossingrelaties. 
In een vervolgstudie naar leesprestaties van vmboleerlingen zou specifiek aandacht 
besteed kunnen worden aan de invloed van de verschillen tussen structuurrelaties 
op de effecten van coherentiemarkeringen.

We hebben in het leesexperiment gebruikgemaakt van sterk gemanipuleerde 
teksten. Het is interessant om in vervolgonderzoek na te gaan of een minder ex
treme manipulatie nog steeds tot dezelfde resultaten leidt. Nu concluderen we dat 
fragmentatie het tekstbegrip benadeelt. Maar geldt dit nog steeds wanneer een tekst 
bijvoorbeeld wel een paar noodzakelijk connectieven bevat, terwijl de zinnen verder 
gefragmenteerd (een zin per regel) wordt weergegeven?

Uit de resultaten blijkt geen effect van de structuurmanipulatie op de waar
dering voor de tekst. Een verklaring hiervoor is dat leerlingen leerteksten of 
onderzoeksteksten niet leuk vinden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de lage gemiddelde 
waarderingsscore: de leerlingen waardeerden de teksten met 12 van de 25 punten. 
Het maakt daarom niet zoveel uit of de leertekst geïntegreerd of gefragmenteerd 
weergegeven wordt. De tekstwaardering zal in beide gevallen laag uitvallen.

Integrerende structuurkenmerken leiden tot een beter begrip van de tekst. Maar 
welk effect hebben deze tekstkenmerken tijdens het lezen op vmboleerlingen? 
Zorgen een doorlopende presentatie en connectieven voor een vertraging tijdens het 
lezen omdat deze kenmerken de tekst er moeilijker uit laten zien, de zinnen langer 
zijn en het tijd en cognitieve energie kost om de betekenis van een connectief te 
interpreteren? Of leiden structuursignalen juist tot een sneller leesproces omdat de 
lezer gestuurd wordt in het leggen van verbanden en dus minder cognitieve energie 
hoeft in te zetten bij de interpretatie van zinsverbanden? Met andere woorden: fa
ciliteren structuursignalen het leesproces? Dit is een interessante vraag voor online 
vervolgonderzoek. Uit de literatuur is al het één en ander bekend over de invloed 
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van coherentiemarkeringen op het leesproces. Zo blijken coherentiemarkeringen bij 
ervaren lezers vaak de leestijd van de onmiddellijk volgende informatie te versnellen 
(Sanders & Noordman, 2000). Over de invloed op zwakke lezers, die bovendien 
meestal weinig gemotiveerd zijn om te lezen, is echter nog weinig bekend. Meer 
inzicht is theoretisch van belang: als vmboleerlingen inderdaad gemakkelijk een 
coherentierelatie opbouwen wanneer deze relatie gemarkeerd is in de tekst, dan 
zou dat ook online moeten blijken in kortere leestijden. Maar ook is er een groot 
praktisch belang. De vraag die dan centraal staat is hoe we het leesproces van vm
boleerlingen die moeilijk tot lezen te bewegen zijn, kunnen faciliteren. En of het zo 
is dat wanneer hun leesgemak toeneemt, hun leesplezier ook vergroot wordt.

Tot slot

We hebben grote varianties tussen teksten, toetsen en scholen gevonden. Maar toch 
komt ook uit de resultaten naar voren dat het effect van coherentiebevordering geldt 
voor uiteenlopende studieteksten en voor leerlingen van verschillende scholen. Om 
die reden zijn onze resultaten dan ook bruikbaar voor de gehele onderwijspraktijk. 
We hebben immers te maken met een contrast tussen aan de ene kant de tekstken
merken die worden gebruikt in de studieboeken voor het vmbo en aan de andere 
kant de tekstkenmerken die het beste werken voor de leerlingen die deze teksten 
moeten lezen. Zo lijken uitgevers voor minimale cognitieve belasting te kiezen 
terwijl leerlingen meer baat hebben bij de coherentiebevordering. Het is van groot 
belang dat dit contrast wordt opgeheven. Leerlingen zouden in hun leerboeken dan 
ook juist veel geconfronteerd moeten worden met coherente en geïntegreerde tek
sten, in plaats met eenvoudig ogende gefragmenteerde teksten. Zo leren leerlingen 
teksten te lezen die ze na hun schooltijd ook tegen zullen komen in de praktijk. En 
nog belangrijker: juist leerlingen die moeite hebben met lezen, kunnen dan hun 
leerteksten op school goed begrijpen.
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5 de rol van stiJlkenmerken : 
identificatie en distantie
een corpusanaly tisch en experimenteel onderZoek

In hoofdstuk 4 van dit proefschrift zijn we nagegaan welke effecten structuurken
merken hebben op het tekstbegrip en de tekstwaardering van vmboleerlingen. De 
stijl van een tekst kan hier echter ook een grote rol bij spelen. In dit hoofdstuk gaan 
we daarom de effecten van stijlkenmerken na. De twee studies samen geven een 
volledig overzicht van de effecten die tekstkenmerken hebben op de leesprestatie 
van vmboleerlingen en hun waardering voor studieboekteksten.

studieboeken voor het vmbo

Bij het ontwerpen van teksten zijn minstens drie elementen van belang: het doel 
van de tekst, de doelgroep en het effect dat met de tekst beoogd wordt (Steehouder, 
2000). De ideale invulling van deze elementen verschilt per tekst. Een bijsluiter 
bij een anticonceptiemiddel heeft bijvoorbeeld een andere doelgroep en een ander 
doel dan een tekst over het onderhoud van motoren of een reclamefolder voor 
gehoortoestellen. In deze studie richten we ons op een specifieke tekstsoort en een 
specifieke doelgroep: studieboekteksten voor leerlingen van het vmbo. Studieboek
teksten hebben een belangrijke functie in de maatschappij omdat leerlingen alleen 
kunnen slagen voor een examen of toets wanneer ze de informatie in de studietek
sten begrepen en onthouden hebben. Het kunnen begrijpen van studieteksten heeft 
daarom grote gevolgen voor de schoolcarrière (Andringa & Hacquebord, 2000). We 
richten ons specifiek op vmboleerlingen omdat deze leerlingen vaak moeite hebben 
met het begrijpen van hun schoolboekteksten (Hacquebord, 2004; Hacquebord et 
al., 2004; Land et al., 2002; Toorenaar & Rijlaarsdam, 2007; Vinck, 2000; Wil
schut, Van Straaten & Van Riessen, 2004) en ze hun studieteksten bovendien vaak 

5.1

SL_Land_Proefschrift_008.indd   95 26-1-2009   10:21:59



•   z w a k k e  l e z e r s ,  s t e r k e  t e k s t e n96

matig waarderen (zie hoofdstuk 2 van dit proefschrift). Juist voor deze leerlingen 
is het dus van belang na te gaan hoe hun studieboekteksten geformuleerd moeten 
worden om optimaal begrip te bereiken. Wanneer we de studieboeken analyseren 
die gebruikt worden in het vmbo, dan zien we dat de methodemakers verschillende 
stijlen hebben gehanteerd. Zo komen de fragmenten 4 en 5 beide als leertekst voor.

Fragment 4

Fragment uit een studieboek voor het vmbo

…Boris ziet een poster van Stalin. In 1950 is Stalin aan de macht. Hij is de leider van 

Rusland. Stalin is een strenge heerser. Het volk heeft hem niet gekozen. Hij greep zelf de 

macht. Stalin is voor het communisme. wie daar tegen is, pakt hij op. Die mensen worden 

vermoord. Ook vrienden van Boris zijn vermoord. Dat durft hij niet te zeggen. Anders pak-

ken ze hem ook op. (uit: Sporen, 1999; 2vbo, blz 50).

Fragment 5

Fragment uit een studieboek voor het vmbo

…De communisten sluiten na de revolutie in 1917 onmiddellijk vrede met Duitsland. 

Daarna willen zij hun andere plannen uitvoeren (zie bron 3). Overal in het land ontstaan 

sovjets. Een sovjet is een raad van boeren of arbeiders. zo’n sovjet beslist over het bestuur. 

Maar lang niet alle Russen zijn het eens met de communisten. Een felle burgeroorlog 

breekt uit tussen voor en tegenstanders. Tijdens deze strijd wordt de tsaar vermoord. In 

1921 is de burgeroorlog voorbij. De communisten hebben gewonnen. Rusland heet voort-

aan de Sovjet-Unie.

(uit: Bronnen, 1998; 2vmbo; blz 38).

Beide fragmenten komen uit studieboeken voor hetzelfde leerjaar en dezelfde leer
weg van het vmbo. Behalve dat de inhoud van de teksten verschilt, valt op dat de 
schrijver van fragment 4 gekozen heeft voor een meer concrete en levendige stijl 
door het personage Boris toe te voegen, bij wie het perspectief ligt en met wie de 
lezer mee kan leven, terwijl de informatie in fragment 5 geen personage bevat, het 
perspectief bij een verteller ligt en abstracte begrippen zoals communisten en sovjets 
omschreven worden. In deze studie gaan we experimenteel na in hoeverre de tekst
kenmerken die zorgen voor de verschillen tussen beide fragmenten effect hebben op 
het tekstbegrip en de tekstwaardering van vmboleerlingen. Hieronder zullen we 
eerst ingaan op onderzoek waaruit blijkt welke effecten stijlkenmerken hebben op 
het begrip en de waardering van teksten in het algemeen.
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het effect van identificerende tekstkenmerken

We kunnen stellen dat het onderscheid tussen de fragmenten 4 en 5 eigenlijk een 
verschil laat zien in de afstand tussen lezers en de tekst. Zo is de afstand tussen de 
tekst en de lezer in fragment 5 groter dan in fragment 4. Met andere woorden, in 
fragment 5 is het voor een lezer moeilijker om zich met de tekst te identificeren. 
In deze paragraaf zullen we onderzoek bespreken waarin nagegaan is welk effect 
identificerende kenmerken hebben op lezers. Dat onderzoek is deels afkomstig uit 
de literatuurwetenschap. In de literatuurwetenschap richt het onderzoek zich niet 
op leerteksten die de zwakkere leerlingen van het vmbo moeten lezen, maar vooral 
op narratieve en literaire teksten voor goede lezers. Een aannemelijke veronderstel
ling is echter dat wanneer leerlingen zich kunnen identificeren met een tekst, ze 
zich meer zullen inzetten bij het lezen, wat hun begrip van de tekst kan bevorderen. 
Daarom willen we in deze studie nagaan of de narratieve, identificatie bevorderende 
kenmerken uit literatuurwetenschappelijke studies ook effect hebben op het begrip 
van en de waardering voor studieteksten op het vmbo.

Verschillende identificatietheorieën (Schram, 1985; Van Vliet, 1991) voorspellen 
inderdaad dat lezers die zich identificeren, ook meer meeleven en betrokken zijn bij 
de tekst. Vaak wordt aangenomen dat identificatie gerealiseerd wordt door verschil
lende verbindingen die een lezer aangaat met een personage zoals empathie (de 
mate waarin een lezer meeleeft met het personage), sympathie (de waardering voor 
het personage) en waargenomen gelijkenis (De Graaf, Sanders, Beentjes & Hoeken, 
2007). Uit meer psychologisch onderzoek blijkt dat identificatie een groot effect 
kan hebben op lezers. Lezers kunnen zo meeleven, meedenken en meevoelen met 
een personage dat ze als het ware worden getransporteerd in het verhaal (Green & 
Brock, 2000; Green, 2004). De consequentie van deze transportatie is dat de schei
dingslijn verdwijnt tussen feiten uit de werkelijkheid en de gebeurtenissen uit het 
verhaal. Bovendien blijkt dat de afstand tussen lezer en tekst van invloed is op de 
tekstverwerking tijdens het lezen. Experimenteel leesonderzoek toont aan dat wan
neer de afstand tussen tekst en lezer klein is, lezers de gedachtegang, redeneringen 
en keuzes van personages gemakkelijker begrijpen dan wanneer de afstand tussen 
lezer en tekst groter is. Dit resulteert in kortere leestijden en een betere reproductie 
van de tekstinformatie (Dijkstra, Zwaan, Graesser & Magliano, 1994). Wanneer le
zers echter spanning ervaren of de informatie interessant is, gaan ze in het algemeen 
juist langzamer lezen (Kneepkens & Zwaan, 1994).

5.2.1 NARRATIEVE kENMERkEN DIE IDENTIFICATIE BEïNVLOEDEN

Het voorkomen van een personage is een belangrijk tekstkenmerk dat een rol speelt 
bij de identificatiemogelijkheden in een tekst. Identificatie met de tekstinhoud 

5.2
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wordt gefaciliteerd wanneer er niet alleen een personage in de tekst aanwezig is 
(Guldemond, 2003; Wilschut et al., 2004), maar ook de leeftijd en leefwereld van 
het personage overeenkomt met dat van de lezer (Lemaire, 2004). Bovendien is de 
focalisatie van belang bij de mate waarin een lezer zich kan identificeren (Bal, 1990; 
Sanders & Redeker, 1996). Focalisatie is een narratologische term voor het perspec
tief waarmee onderscheid gemaakt wordt tussen degene die vertelt en degene die 
waarneemt (RimmonKenan 2002). In een eerste persoonsperspectief is de verteller 
of de focalisator bijvoorbeeld gelijk aan het personage. Lezers krijgen informatie 
van deze ikverteller over wat de ‘ik’ zelf meemaakt, denkt, voelt en wil vertellen, 
en ze weten zo niet méér dan wat het personage weet (Bal, 1990). In een auctoriale 
vertelsituatie ligt de focalisatie bij de verteller. De tekst is vanuit het derde persoon
sperspectief geschreven, en de lezer leeft via de verteller mee met het personage, 
waardoor de lezer soms meer weet dan het personage (Bal, 1990). Bij het personale 
perspectief is de afstand tussen de verteller en het personage minder groot. De tekst 
is wel vanuit het derde persoonsperspectief geschreven, maar de verteller vertelt alleen 
wat het personage meemaakt, ziet, denkt, voelt en doet, zonder vooruit te wijzen of 
in te gaan op gebeurtenissen die het personage nog niet kan weten (Bal, 1990).

Uit onderzoek blijkt dat de auctoriale verteller de grootste afstand tussen lezer 
en tekst creëert en dat het eerste persoonsperspectief de afstand het meest verkleint 
(Andringa, 1996; Hustinx & Smits, 2006; Segal et al., 1997) Bovendien kunnen 
lezers meer begrip en sympathie opbrengen voor een standpunt van een personage 
als dat standpunt beschreven wordt vanuit het ikperspectief (dus vanuit het perso
nage zelf) dan wanneer het verteld wordt door een auctoriale verteller (Andringa, 
1996; Van Peer & Pander Maat, 1996). Verder blijkt dat lezers in een tekst waarin 
het perspectief bij het personage ligt, de overtuiging en mening van dit personage 
vaker overnemen en meer sympathie opbrengen voor deze mening dan wanneer de 
tekst vanuit het perspectief van een ander personage geschreven is (De Graaf et al., 
2007).

Er kan niet alleen gekozen worden voor een bepaald perspectief, maar ook voor 
de wijze waarop de woorden en gedachten van een personage gerapporteerd wor
den. Hierbij kan gebruikgemaakt worden van de directe rede, de indirecte rede en 
de vrije indirecte rede (Sanders, 1994; Sanders & Redeker, 1996). Bij de directe rede 
worden de woorden van een personage letterlijk weergegeven zoals in: Julian zei: ‘Ik 
ga een ijsje kopen’. Bij de indirecte rede geeft de verteller de woorden van het perso
nage weer: Julian zei dat hij een ijsje ging kopen en bij de vrije indirecte rede worden 
direct de gevoelens en gedachten van het personage weergegeven: Julian plofte 
zuchtend neer op een stoel. Wat had hij zin in een ijsje! Hij ging er direct één kopen. De 
afstand tussen de tekst en het personage is het kleinst bij de directe en vrije indirec
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te rede, terwijl die afstand in de indirecte rede het grootst is (Sanders, 1994; Sanders 
& Redeker, 1996). Verder speelt ook oraliteit een rol bij het perspectief. Er is sprake 
is van oraliteit wanneer de informatie op conversationele toon wordt weergegeven 
en de aanwezige personages een stem hebben door expliciete monologen en directe 
rede (Beck, McKeown & Worthy, 1995). Deze oraliteitbevorderende tekstkenmer
ken zorgen voor meer betrokkenheid van de lezer bij de tekst (Beck et al., 1995).

Tot slot speelt de tijd waarin een tekst geschreven is een belangrijke rol bij de 
afstand tussen tekst en lezers. Een schrijver kan ervoor kiezen een (narratieve) tekst 
aan te bieden in de verleden tijd of in de tegenwoordige tijd. Uit onderzoek blijkt 
dat een tekst die geschreven is in de verleden tijd, meer afstand schept tussen de 
tekst en de lezer dan een tekst die in de tegenwoordige tijd geschreven is (Andringa, 
1996; Segal et al., 1997).

5.2.2 TwEE TEGENGESTELDE HyPOTHESES

In het hier besproken experimentele onderzoek worden geen zwakkere lezers 
betrokken en zijn voornamelijk narratieve, literaire of fictieve teksten gebruikt. 
Toch kunnen we op basis van descriptieve en theoretische inzichten uit boven
staande onderzoeken twee hypotheses formuleren over het effect van identificerende 
tekstkenmerken op de mate waarin vmboleerlingen hun studieboekteksten begrij
pen en waarderen. Hierna zullen we beide hypotheses toelichten.

Identificatiebevorderende hypothese

De identificatiebevorderende hypothese voorspelt dat vmboleerlingen studieteksten 
meer waarderen en beter begrijpen en onthouden als deze teksten identificerende 
kenmerken bevatten die de afstand tussen de lezer en de tekst verkleinen. Daarom 
zullen vmboleerlingen studieteksten zoals weergegeven in fragment 6 hoog waar
deren en goed begrijpen.

Fragment 6

Een identificerende onderzoekstekst

Werken in de fabriek
Stefan is 10 jaar en hij werkt in een grote fabriek in de 18e eeuw. Hij staat achter een weef-

machine. Hij vindt twee dingen verschrikkelijk: de stank en het lawaai. ‘waarom stinkt het 

hier zo?’ vraagt hij. ‘Dat komt door de wol waarmee we werken,’ legt zijn oude, kromme 

buurman vriendelijke uit. Stefan wil nog meer weten. ‘waarom is het hier dan zo’n lawaai?’ 

‘Omdat de machines heel oud zijn,’ hoort Stefan een man met lang haar zeggen. ‘Hoeveel 

uur moet jij werken?’ ’14 uur,’ wil Stefan antwoorden, maar dan hoort hij een harde klap. 
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Directeur Burgers slaat namelijk met een stok op tafel. ‘wat doet die man?’ vraagt Stefan 

zachtjes. ‘Burgers is onze directeur en hij controleert of de kinderen wel hard genoeg wer-

ken. want anders staan de machines stil. En dat vindt Burgers natuurlijk heel erg omdat hij 

dan veel minder verdient!’ Burgers schreeuwt plotseling: ‘Stilte daar! Jullie moeten je aan 

de regels houden! Jullie weten dat er twee regels zijn: de eerste regel is: niet praten! En 

de tweede regel is niet rondlopen! En nu: Hup, aan het werk, we verliezen zo veel te veel 

tijd!’

In deze identificerende tekst komen personages voor, de focalisatie ligt gedeeltelijk 
bij de personages, de toon is conversationeel en de personages voeren gesprekken, er 
worden emoties beschreven en de tekst is in de tegenwoordige tijd geschreven. In de 
indeling van Van Boven en Dorleijn (1999) worden teksten met deze tekstkenmer
ken persoonsteksten genoemd.

Experimenteel onderzoek ondersteunt grotendeels het door de identificatie-
bevorderende hypothese voorspelde positieve effect van identificerende kenmerken 
op tekstbegrip en tekstwaardering. Zo blijkt uit een studie dat teksten met zoge
naamde orale tekstkenmerken (personages die spreken in de directe rede, lezers die 
worden aangesproken) beter onthouden en gereproduceerd worden dan teksten 
zonder deze orale kenmerken (Beck et al., 1995). Bovendien is met onderzoek aange
toond dat het perspectief effect heeft op de tekstwaardering. Zo blijkt uit onderzoek 
van Sanders en Redeker (1993) dat focalisatie in een narratieve tekst ertoe leidt dat 
studenten de tekst spannender, levendiger en subjectiever vinden dan wanneer een 
narratieve tekst geen focalisator heeft.

Verder komt uit onderzoek van Andringa (1996) naar voren dat onervaren lezers 
een voorkeur hebben voor een tekst in de tegenwoordige tijd. Opvallend genoeg 
gaat de voorkeur van ervaren lezers juist uit naar een tekst die meer afstand creëert 
door een verleden tijd. Segal et al. (1997) combineren de ideeën over tijd met het 
perspectief waarin de tekst geschreven is. Segal et al. (1997) vinden ondersteuning 
voor de deictic shift theory. Deze theorie gaat ervan uit dat de combinatie van een 
bepaald perspectief (dichtbij zoals bij het eerste persoonsperspectief of veraf, zoals 
een auctoriale vertelsituatie) met een bepaalde verteltijd (dichtbij zoals de tegen
woordige tijd of veraf, zoals de verleden tijd) invloed kan hebben op hoe goed de 
lezer een tekst onthoudt. Dit wordt de deictic shift genoemd omdat lezers betrok
ken worden bij de tekst, bijvoorbeeld door het perspectief, maar tegelijkertijd ook 
enige afstand ervaren, bijvoorbeeld door de tijd. Uit onderzoek van Segal et al. 
(1997) blijkt dat lezers een tekst het beste onthouden wanneer een dichtbij-perspectief 
gecombineerd wordt met een verleden tijd, en een veraf-perspectief met een tegen
woordige tijd. Uit ander onderzoek blijkt dat het niveau van de lezer een rol kan 
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spelen bij de invloed van het perspectief op leesprestaties. Zo blijkt uit een onder
zoek van Schram (2002) onder vmboleerlingen dat verschillen in perspectief (eerste 
persoon of derde persoon) van een tekst voor deze zwakkere lezers geen enkel effect 
heeft op hun tekstbegrip.

Identificatie en concretisering
Ook onderzoek naar de effecten van concretisering ondersteunen de identificatie-
bevorderende hypothese. Wanneer identificerende tekstkenmerken aan een studie
tekst toegevoegd worden, wordt deze tekst automatisch concreet omdat anonieme 
mensen een naam, mening, gevoelens en een stem krijgen. Bovendien worden 
abstracte gebeurtenissen beschreven door de ogen van deze personages. Zo zal bij
voorbeeld de abstracte omschrijving ecologische gebeurtenis concreter worden als een 
ooggetuige in een identificerende tekst vertelt over ‘een hevige vulkaanuitbarsting 
met een vuurspuwende berg en zeeën van lava’. En een economische leertekst over 
marktwerking wordt concreter als een koopman in de tekst vertelt dat hij appels 
verkoopt in een land waar bijna geen appels te verkrijgen zijn: zijn prijs stijgt omdat 
de vraag stijgt. Concretisering heeft een positief effect op het onthouden, begrijpen 
en reproduceren van een tekst. Zo blijkt uit onderzoek dat lezers een concrete tekst 
of concreet omschreven termen beter begrijpen en onthouden dan een abstracte 
tekst of abstracte termen (Goetz & Sadoski, 1995; Sadoski, 2001; Sadoski, Goetz & 
Maximo, 2000; Sadoski, Goetz & Fritz, 1993; Sadoski & Quast, 1990; Schraw 1997; 
Wade, Buxton & Kelly, 1999).

Onderzoek toont aan dat concrete informatie niet alleen het begrip, maar ook 
de interessantheid van de tekst vergroot (Sadoski, 2001; Sadoski et al., 1993) wat een 
positief effect kan hebben op het tekstbegrip. Wanneer lezers een tekst interessant 
vinden, zullen ze immers harder voor deze informatie willen werken, wat leidt tot 
een dieper begrip (Anderson, 1982; Hidi, 2001; Hidi & Baird, 1988; Krapp, 1999; 
Renninger, Hidi & Krapp, 1992; Sadoski, 2001; Schiefele, 1999; Schiefele & Krapp 
1996; Schraw & Lehman 2001). Een verklaring wordt gegeven met het selective at-
tention model van Anderson (1982). Volgens dit model vinden lezers interessante 
informatie die hen aanspreekt het belangrijkste waardoor ze extra aandacht sturen 
naar deze informatieelementen. Dit resulteert in een langere leestijd en een beter 
begrip en onthouden van deze interessante informatie (Shirey, 1992).

Identificatie en de non-verbale route
De identificatiebevorderende hypothese kunnen we tot slot onderbouwen met theorie 
uit de psycholinguïstische onderzoekstraditie van de dual coding theory (Paivio, 
1986; Sadoski & Paivio, 2001; Sadoski, 2001). In deze theorie gaat men ervan uit 

SL_Land_Proefschrift_008.indd   101 26-1-2009   10:21:59



•   z w a k k e  l e z e r s ,  s t e r k e  t e k s t e n102

dat lezers teksten via meerdere routes verwerken om tot goed tekstbegrip te komen. 
Twee belangrijke routes zijn de verbale en de nonverbale route. Bij de verbale route 
decoderen lezers de woorden alleen tot betekenisvolle zinnen, terwijl ze bij de non
verbale route de beschreven gebeurtenissen voor zich zien, beschreven geuren rui
ken en pijn of verdriet voelen van de personages uit de tekst. De dual coding theory 
voorspelt dat lezers die een tekst zowel verbaal (tekstueel) als nonverbaal verwer
ken, tot een dieper begrip komen dan lezers die alleen de verbale route gebruiken. 
Op grond van de dual coding theory zouden we de identificatiebevorderende hypothese 
kunnen beredeneren door te stellen dat identificerende kenmerken het gebruik van 
de nonverbale route stimuleren en leiden tot een diepere verwerking van de tekst. 
Deze kenmerken maken het immers mogelijk voor de lezers om mee te leven, waar
door ze de informatie gemakkelijker kunnen visualiseren en zo de nonverbale route 
volgen.

Distantiebevorderende hypothese

Identificerende kenmerken komen typisch voor in narratieve, verhalende teksten 
(Bal, 1990). In deze narratieve teksten is informatie die onthouden moet wor
den vaak identificerend weergegeven. Het gaat in een verhaal immers vaak om 
beschrijvingen van emoties en gesprekken tussen personages; informatie die zo is 
weergegeven dat lezers zich er gemakkelijk mee kunnen identificeren. In informe
rende teksten zoals studieteksten is de belangrijke informatie typisch niet in een 
identificatiebevorderende stijl weergegeven. Kenmerken die identificatie mogelijk 
maken worden in studieboeken vaak alleen toegevoegd in verlevendigende concrete 
voorbeelden, inleidingen of bronnen, die meestal niet geleerd hoeven te worden 
(zie ook Toorenaar & Rijlaarsdam, 2007 en Sadoski, 2001). Wanneer schrijvers 
ervoor kiezen in studieteksten identificerende kenmerken te gebruiken, zou dit 
zelfs vervreemdend kunnen werken. Leerlingen zijn het wellicht gewend dat iden
tificerende kenmerken alleen voorkomen in teksten die ze niet hoeven te leren 
en waar ze geen begripsvragen over hoeven te beantwoorden. Hierdoor zullen ze 
leerteksten waar wel identificerende kenmerken in voorkomen minder waarderen 
en mogelijk minder goed begrijpen. Bovendien kunnen identificerende kenmerken 
een informerende studietekst onduidelijker en moeilijker maken omdat het toevoe
gen van een sprekend personage en de beschrijving van bijzaken zoals emoties, de 
tekstinhoud complexer maken. Vooral voor zwakkere leerlingen kan dit cruciaal 
zijn omdat zij het vaak moeilijk vinden bijzaken van hoofdzaken te scheiden (Just 
& Carpenter, 1992) en ze vaak maar beperkte hoeveelheid informatie tegelijkertijd 
kunnen verwerken (Jackson & Biemiller, 1985; McDaniels et al., 2002; Van Mer
riënboer & Sweller, 2005). Ook zouden juist zwakke lezers vaak last hebben van het 
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redundancy-effect (Winn, 1987). Dit betekent dat zij teksten maar op één manier 
tegelijkertijd kunnen verwerken: óf nonverbaal óf verbaal. Deze zwakkere lezers 
zullen daarom moeite hebben met teksten waarin identificerende informatie wordt 
aangeboden omdat identificatie een nonverbaal proces van emoties, interesse en 
waardering stimuleert (Sadoski, 2001). De distantiebevorderende hypothese voorspelt 
daarom dat distantiërende leerteksten zoals in fragment 7 meer gewaardeerd en 
beter begrepen worden door vmboleerlingen dan identificerende teksten zoals frag
ment 6.

Fragment 7

Fragment uit een distantiërende onderzoekstekst

Werken in de fabriek
In de 18e eeuw werkten veel kinderen in een grote fabriek. ze stonden achter een weef-

machine. De kinderen vonden twee dingen verschrikkelijk: de stank en het lawaai. De 

stank werd veroorzaakt door de wol waarmee de kinderen moesten werken. En de machi-

nes zorgden voor het lawaai doordat ze heel oud waren. De kinderen moesten 14 uur per 

dag werken. ze werden streng gecontroleerd of ze wel hard genoeg werkten. want anders 

zouden de machines stil staan en zou er te weinig geld verdiend worden.

In deze distantiërende tekst komen geen personages voor, het perspectief ligt bij een 
auctoriale verteller, de toon is afstandelijk en zakelijk en de tekst is in de verleden 
tijd geschreven. In distantiërende teksten wordt dan ook een relatief grotere afstand 
tussen lezer en tekst gecreëerd dan in een identificerende tekst. In de indeling van 
Van Boven en Dorleijn (1999) worden dit soort teksten vertellersteksten genoemd.

In experimenteel onderzoek naar het zogenaamde seductive details effect kan 
ondersteuning gevonden worden voor de hypothese dat vmboleerlingen een dis
tantiërende studietekst meer zullen begrijpen dan een identificerende tekst. Het 
seductive details effect houdt in dat teksten met interessante (irrelevante) details, 
slechter begrepen worden dan teksten zonder deze interessante details. De details 
zijn namelijk voor veel lezers zó interessant, dat ze deze interessante informatie ont
houden en niet de informatie betreffende de hoofdgedachte, de belangrijkste feiten 
of coherentierelaties van een tekst. De details hebben de lezers dus als het ware 
afgeleid van de belangrijke informatie (Anderson, 1982; Garner, Brouwn, Sanders 
& Menke, 1992; Garner, Gillingham & White, 1989; Harp & Mayer, 1998; Wade, 
1992; Wade & Adams, 1990). Hoewel in onderzoek naar het seductive details effect 
informatie niet interessanter gemaakt wordt door identificerende kenmerken toe te 
voegen, maar door het toevoegen van hele zinnen en alinea’s met irrelevante maar 
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interessante details, kan de achterliggende gedachte wel gebruikt worden bij het 
onderbouwen van de distantiebevorderende hypothese: tekstelementen die de tekst 
interessanter maken, maar die niet geleerd hoeven te worden, zullen zwakkere lezers 
in het vmbo te veel afleiden van de informatie waar het om gaat in een leertekst. 
Deze lezers zullen distantiërende teksten daarom beter begrijpen en onthouden.12

5.2.3 VRAAGSTELLING EN HyPOTHESES

Wanneer we studieteksten voor zwakkere lezers willen ontwerpen moeten we dan 
de identificatiebevorderende of de distantiebevorderende hypothese aannemen? Kun
nen zwakkere lezers een identificerende tekst beter onthouden omdat deze tekst 
meer mogelijkheid tot identificatie geeft? Of leiden de tegenwoordige tijd, gesprek
ken, personages en emoties af van de hoofdzaken in een tekst? En vinden leerlingen 
teksten met identificerende kenmerken interessanter dan teksten die distantiërend 
geformuleerd zijn, of waarderen zij de distantiërende teksten meer omdat deze tek
sten lijken op ‘echte’ leerteksten?

Om de twee tegengestelde hypotheses te toetsen, gaan we eerst met een corpus
analyse na welke identificerende en distantiërende tekstkenmerken voorkomen in 
de studieboeken voor het vmbo. Dit geeft ons namelijk een beeld van de intuïties 
van methodemakers over de beide soorten kenmerken. Bovendien kunnen we met 
de corpusanalyse achterhalen of we ondersteuning kunnen vinden voor de aanname 
bij de distantiebevorderende hypothese dat identificerende kenmerken weinig voor
komen in leerteksten, waardoor deze kenmerken vervreemdend kunnen werken en 
distantiërende teksten beter zouden worden begrepen. Vervolgens doen we verslag 
van leesexperimenten waarin de effecten van identificerende en distantiërende ken
merken op tekstbegrip en tekstwaardering onderzocht worden.

12] In de identificerende onderzoeksteksten die in deze studie worden gebruikt (zie bijlage 3), zijn identificerende 
kenmerken (zoals een personage, de directe rede, emoties, een ik-perspectief of een tegenwoordige tijd) 
toegevoegd aan distantiërende versies van de onderzoeksteksten. De informatie die met de begripsvragen 
achteraf wordt bevraagd, is daardoor in de identificerende teksten vaak als een gesprek (zie bijvoorbeeld 
onderzoekstekst luizen en vlooien, bijlage 3.1.) of als een soort dagboekfragment (zie Pas op je buurvrouw, bijlage 
3.8.) uit de mond van het personage weergegeven. Hierdoor zijn de identificerende kenmerken geïntegreerd met 
de belangrijke informatie die terugkomt bij de begripstoetsen. In de onderzoeksteksten die gebruikt worden bij 
het seductive details effect-onderzoek, is geen sprake van deze integratie tussen de belangrijke en interessante 
(identificerende) informatie. De informatie die de tekst interessanter moet maken, wordt daar als een aparte zin of 
alinea toegevoegd aan de informatie die bevraagd wordt in de begripstoetsen. 
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corpusanalyse

Met de corpusanalyse zijn we nagegaan in hoeverre tekstkenmerken die in de 
theorie naar voren komen als identificerend, ook gebruikt zijn in de studieboeken 
voor geschiedenis op het vmbo. Er zijn 851 teksten geanalyseerd, uit zes tweedejaars 
methodes geschiedenis voor het vmbo. Van iedere methode is een versie voor de 
basisberoepsgerichte leerweg en een versie voor de theoretische leerweg geanaly
seerd. Voor de analyse zijn uit de studieboeken van verschillende uitgevers zoveel 
mogelijk teksten over dezelfde onderwerpen gebruikt. We hebben ervoor gekozen 
om alleen de boeken voor geschiedenis bij de analyse te betrekken, omdat het vak 
geschiedenis zich door de vele beschrijvingen van gebeurtenissen goed leent voor 
identificerende teksten.

5.3.1 GEANALySEERDE TEkSTkENMERkEN

Vier experts op het gebied van stijlkenmerken in informerende teksten en een 
supervisor hebben de analyses verricht. Eerst werd een scoringsformulier ontwik
keld. In een aantal gezamenlijke sessies is vervolgens overeengekomen welke ken
merken op welke manier geanalyseerd en gescoord zouden worden. De experts 
werkten in tweetallen zodat ze elkaar konden controleren. Ieder koppel werkte 
met methodes van een ander uitgever. Regelmatig is nagegaan of de analyses van 
de experts met elkaar in overeenstemming waren en of de vijfde analist, die de 
supervisie had, het eens was met de scoring. De interbeoordelaars betrouwbaarheid, 
in de vorm van Cohen’s kappa, voor alle tekstkenmerken samen was goed (0.84, 
se=0.28; bij een steekproef van 198 teksten) en de correlatie tussen beoordelaars was 
hoog (r=0.92). Wanneer het niet duidelijk was hoe een bepaald kenmerk gescoord 
moest worden, zijn probleemgevallen in gezamenlijke sessies besproken. Er deden 
zich echter geen noemenswaardige problemen voor. De volgende kenmerken zijn 
geanalyseerd.

1 De aanwezigheid van een personage

Allereerst is nagegaan of er een personage in de tekst voorkomt. Teksten zonder 
personage gaan bijvoorbeeld over een gebouw, een trein of de materiële gevolgen 
van een zware storm. In teksten met een personage worden gebeurtenissen beschre
ven waarbij mensen betrokken zijn, zoals de onthoofding van koning Lodewijk de 
xIv, het leven van Napoleon, de slag bij Waterloo, het leven van slaven op de plan
tages in Indonesië of de aanval van Hitler op Nederland.

5.3

SL_Land_Proefschrift_008.indd   105 26-1-2009   10:22:00



•   z w a k k e  l e z e r s ,  s t e r k e  t e k s t e n106

2 Perspectief

Wanneer er een personage aanwezig is, zijn we nagegaan in hoeverre de focalisatie 
bij dit personage ligt. We onderscheiden het eerste persoonsperspectief, het personaal 
perspectief en het auctoriale perspectief. Omdat zowel bij het personale als bij het 
auctoriale perspectief sprake kan zijn van een derde persoon, hebben we als onder
scheid gehanteerd dat een tekst als personaal wordt beschouwd wanneer de vertel
ler niet méér vertelt dan het personage kan weten. Bij een auctoriaal perspectief 
geeft de verteller vooruitwijzingen over dingen die de personages nog niet weten 
en evaluaties van gebeurtenissen die al hebben plaatsgevonden. In de literatuur
wetenschap (zie Bal, 1990; Schram, 1999) wordt ook wel de aanwezigheid van de 
verteller gehanteerd als onderscheid tussen het auctoriale en personale perspectief. 
Bij het auctoriale perspectief is een verteller door de vooruitwijzingen en evaluaties 
dan meer aanwezig dan bij een personaal perspectief. Omdat wij in dit hoofdstuk 
de identificatiemogelijkheden centraal stellen, hebben we gekozen voor een onder
scheid op basis van meer weten dan het personage. Een verteller die meer weet, ver
groot de afstand tussen de tekst (het personage) en de lezer waardoor identificatie 
bemoeilijkt wordt. Wanneer we de aanwezigheid als onderscheid hanteren, is deze 
identificatie minder duidelijk. In een auctoriale vertelsituatie is de verteller namelijk 
meer aanwezig dan in een personale situatie, terwijl het voor de lezer juist moeilijk 
is zich te identificeren met een auctoriale verteller.

Ook hebben we onderscheid gemaakt tussen een enkelvoud en meervoud bij de 
auctoriale verteller. Onderstaande voorbeelden verduidelijken onze indeling:

1 (1e persoonsperspectief). Ik woonde op een kleine boerderij toen de oorlog uitbrak. Ik vond 

het een zware tijd. we hadden geen eten en we moesten ook nog zorgen voor drie onder-

duikers in het kolenhok.

2 (personaal perspectief). Julian woonde op een kleine boerderij toen de oorlog uitbrak. Hij 

vond het een zware tijd. Hij had geen eten en moest zorgen voor drie onderduikers in het 

kolenhok.

3 (auctoriaal, enkelvoud). Roma woonde op een kleine boerderij toen de oorlog uitbrak. ze 

wist niet dat het een zware tijd zou worden en dat de onderduikers in het kolenhok voor 

veel angstige momenten zouden zorgen.

4 (auctoriaal, meervoud). Veel Nederlanders woonden op kleine boerderijen toen de oorlog 

uitbrak. ze wisten niet dat het een zware tijd zou worden en dat de onderduikers in het 

kolenhok voor veel angstige momenten zouden zorgen.
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3 De concreetheid van de tekst

Dit kenmerk is volgens onderzoekers (zie onder anderen Sadoski, 2001) erg belang
rijk voor de identificatiemogelijkheid in de tekst. In onze analyse hebben we dan 
ook geteld hoe vaak in een tekst concreet of juist abstract taalgebruik voorkwam. 
Taalgebruik is concreet als er voorbeelden gegeven worden, abstracte termen uit
gelegd of omschreven worden en gebeurtenissen actief worden beschreven zonder 
lijdende vorm en naamwoordconstructies.

4 Emoties

We hebben per tekst geteld of er emoties in een tekst voorkomen, niet hoeveel emo
tionele woorden gebruikt zijn per tekst. De teksten zijn ingedeeld als teksten met 
emoties wanneer in een tekst emoties van personages worden beschreven, of wan
neer bijwoorden gebruikt zijn die een bepaalde gemoedstoestand beschrijven, zoals 
in de zin: Het volk hoopte vurig dat er een einde kwam aan de oorlog. Maar ook wan
neer de vrije indirecte rede gebruikt wordt zoals in de zin: Langzaam voelde Roma 
haar tranen opkomen. Wat was het gemeen dat de koning haar liet trouwen met die 
wrede, lelijke en oude bevelhebber!

Verder zijn tekstkenmerken geanalyseerd waarbij weinig verwarring kan ont
staan of het kenmerk wel of juist niet voorkomt. Bij deze tekstkenmerken hebben 
we geturfd of dit kenmerk in de tekst voorkomt, niet hoe vaak per tekst bijvoor
beeld een directe aanspreking gebruikt is.

5 Het fictieve karakter van het personage

Hierbij is de vraag belangrijk of het personage echt bestaan heeft of niet.

6 Het voorkomen van de directe rede

Zoals in: ‘Nee!’ brulde de koning, ‘ ik laat jullie nooit meer vrij!’

7 Het voorkomen van directe aansprekingen aan de lezer

Zoals in: kun jij je nog herinneren dat je voor het eerst leerde lezen?

8 Evaluaties van de verteller

Zoals in: de oorlog duurde lang. Het was een wrede oorlog omdat de koning veel jonge 
mannen voor niets naar het front stuurde. De verteller geeft hier een evaluatie van de 
oorlog. Het was niet zomaar een oorlog, maar een hele wrede die erg lang duurde. 
Het verschil tussen evaluaties en de beschrijving van emoties is dat de emoties altijd 
bij een personage horen (zoals in: Naomi vond het een wrede oorlog), en bij de evalu
aties juist niet vermeld wordt wie deze voor zijn rekening neemt.
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9 De tijd waarin de tekst geschreven is

Wanneer zowel de tegenwoordige als de verleden tijd voorkwam in de tekst, is de 
tekst bij beide tijden ingedeeld.

Tot slot zijn we ook nagegaan in welke soort studietekst identificerende tekstken
merken voorkomen. We hebben het volgende onderscheid gemaakt:
– een leertekst waarover begripsvragen gesteld worden;
– een inleidende (soms narratieve) tekst voorzien van identificerende, narratieve 

of informerende informatie die vóór de leertekst is weergegeven en waar de lezer 
niets mee hoeft te doen;

– een brontekst met informerende of vermaken de informatie bij de leertekst of 
illustratie waar de lezer iets mee moet doen in de opgaven.

Scoring. Op het scoreformulier is allereerst aangegeven uit hoeveel woorden en 
zinnen een tekst bestaat. Vervolgens is weergegeven hoe vaak een bepaald tekst
kenmerk voorkomt in de tekst. Per tekstkenmerk is een kolom aangemaakt op het 
scoringsformulier. Wanneer een kenmerk aanwezig was, werd een 1 genoteerd. Was 
het kenmerk afwezig dan werd in de juiste kolom een 0 neergezet. Zo kreeg een 
tekst waarin het perspectief auctoriaal is een 1 in de kolom auctoriaal perspectief, en 
een 0 bij personaal perspectief en eerste persoonperspectief.

5.3.2 RESULTATEN CORPUSANALySE

Het belangrijkste verschil tussen identificerende en distantiërende teksten is het 
voorkomen van een personage. Allereerst zijn we dan ook nagegaan hoe vaak een 
personage voorkomt in de boeken die gebruikt worden voor het vak geschiedenis 
op het vmbo. Wanneer in teksten de focalisatie volledig bij een verteller ligt en de 
mensen in de teksten bijvoorbeeld beschreven worden als het volk, de leiders, de 
zeevaarders of de soldaten, dan hebben we deze teksten ingedeeld bij teksten zonder 
personage. Alle andere teksten waarin personages voorkomen, zijn ingedeeld bij de 
teksten met een personage. De resultaten zijn weergegeven in tabel 9.

tabel 9 | FREqUENTIE VAN PERSONAGE, NAAR NIVEAU

niveau teksten met personage teksten zonder personage totaal aantal teksten

Basis 26% 74% 476

Theoretisch 34% 66% 374

TOTAAL 29% 70% 850
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Uit tabel 9 is af te leiden dat ongeveer een kwart van de teksten die voorkomen in 
de studieboeken voor de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo een personage 
met focalisatie bevatten. In de studieteksten die gebruikt worden bij de theoretische 
leerweg is een derde van de teksten voorzien van een personage met focalisatie. 
Vervolgens zijn we van de identificerende kenmerken nagegaan hoe vaak ze voor
komen in de boeken voor de twee leerwegen. Deze resultaten zijn weergegeven in 
tabel 10.

tabel 10 | PERCENTAGE IDENTIFICERENDE TEKSTKENMERKEN PER TEKST OF PER ZIN, NAAR NIVEAU

tekstkenmerk*

niveau 

totaal 
basisberoepsgerichte 

leerweg
theoretische 

leerweg

Aantal teksten 476 374 850

Aantal zinnen  4274  4075 8349

Aantal woorden 33982 45826 79808

Fictief personage 7,1% 2,4% 5,1%

Non-fictief personage 8,9% 31,6% 24,5%

1e persoons perspectief** 6,1% 12,0% 8,7%

Personaal perspectief** 34,6% 35,6% 35,1%

Auctoriale perspectief enkelvoud** 89,3% 79,1% 84,8%

Auctoriaal perspectief meervoud** 59,2% 57,0% 58,2%

Aansprekingen lezer 13,7% 12,0% 11,7%

Evaluaties verteller 83,9% 75,2% 79,0%

Emoties 33,0% 37,1% 34,8%

Concreetheid (actieve zinnen) 62,8% 79,1% 70,0%

Directe rede** 15,5% 27,7% 18,2%

Tegenwoordige tijd 32,8% 26,7% 3,1%

Verleden tijd 67,2% 73,3% 69,9%

Tegenwoordige en verleden tijd 10,5% 18,7% 14,1%

* Alle weergegeven percentages zijn berekend op basis van het aantal teksten.
** Het totaal aan 1e, 3e perspectief en het meervoud komt niet overeen met totaal aantal teksten. Dit komt doordat in 
sommige teksten zowel 3e persoon als meervoud voorkomt.

Allereerst valt op dat de identificatiebevorderende kenmerken relatief weinig voor
komen in de teksten voor beide niveaus. Zo komt het eerste persoonsperspectief 
bijvoorbeeld maar in 74 van de 850 teksten voor, dat is slechts 9 procent. Uit een 
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logitanalyse blijkt dat in de studieboekteksten voor de theoretische leerweg vaker 
een (fictief en nonfictief) personage voorkomt (z=2.50; p=.006)13 dan in de tek
sten voor de basisberoepsgerichte leerweg. Bovendien wordt in de teksten voor 
de theoretische leerweg vaker de directe rede gebruikt (z=2.28; p=.011) en deze 
teksten zijn vaker vanuit het eerste persoonsperspectief (z=3.0; p=.001) en vanuit 
personaal perspectief (z=4.47; p<.001) geschreven dan de teksten in de boeken 
voor de basisberoepsgerichte leerweg. De teksten in de boeken voor de theoretische 
leerweg vertonen ook vaker concreet taalgebruik dan de teksten uit de boeken voor 
de basisberoepsgerichte leerweg (z=5.10; p<.001). De teksten in de boeken voor de 
basisberoepsgerichte leerweg zijn vaker voorzien van evaluaties van de schrijver 
(z=3.10; p=.001) en worden bovendien vaker vanuit een auctoriaal perspectief gefor
muleerd (z=4.03; p<.001) dan de teksten voor de theoretische leerweg. Verder is met 
een logitanalyse nagegaan of er verschil bestaat tussen de relatieve frequentie van de 
tekstkenmerken wanneer we verschillende tekstfuncties meenemen: informatieve 
leerteksten, inleidende teksten en achtergrondteksten (bronnen). Uit deze analyse 
blijkt dat een model waarmee onderscheid gemaakt wordt tussen deze drie tekst
functies de werkelijkheid het beste weergeeft (χ² (1, n=851) > 4.15; p<.05). In tabel 11 
zijn de frequenties per tekstfunctie weergegeven.

De logitanalyse laat zien dat informerende leerteksten het vaakst in het meervoud 
(de Fransen vielen de stad binnen) geformuleerd zijn (z=7.38; p<.001), met een 
auctoriale verteller (z=14.88; p<.001). Het blijkt dat de verleden tijd in de informe
rende teksten vaker voorkomt dan in de twee andere tekstsoorten samen (z=11.93; 
p<.001) Personages komen het minst vaak voor in de informerende teksten (z=
13.60; p<.001) en bovendien komen in deze teksten het vaakste evaluaties van de 
schrijver voor (z=11.13; p<.001).

Verder blijkt dat (fictieve en nonfictieve) personages met focalisatie in de in
leidende teksten het vaakste voorkomen (z=5.41; p<.001). Hierdoor ligt het voor 
de hand dat de directe rede en emoties in deze teksten ook het vaakste voorkomen 
(z>4.18; p<.001). Wat betreft het perspectief komen in inleidende teksten het eerste 
persoonsperspectief vaker voor dan bij de andere tekstfuncties (z>3.57; p<.001). Ook 
blijkt dat in alle geanalyseerde inleidende teksten concreet en actief taalgebruik 
voorkomt. Passiefconstructies worden in deze teksten dus niet gebruikt.

In de achtergrondteksten komt het personaal perspectief het vaakste voor in 
vergelijking met de andere tekstsoorten (z=11.21; p<.001). Bovendien worden de 

13] Als -1.96≤z≥1.96; p≤.05.
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achter grondteksten het vaakste in de tegenwoordige tijd geformuleerd (z=6.42; 
p<.001). 

tabel 11 | PERCENTAGE IDENTIFICERENDE TEKSTKENMERKEN PER TEKST OF PER ZIN, NAAR 

TEKSTFUNCTIE

tekstkenmerk*

tekstfunctie

leerteksten inleiding achtergrond

Aantal teksten 581 34 235

Aantal zinnen 5997 624 1728

Aantal woorden 56231 6213 17364

Personage met focalisatie 24,1%  73,5% 36,6%

Fictief personage 4,8% 23,5% 3,0%

Non-fictief personage 19,3% 50,0% 33,6%

1e persoon perspectief**  2,4% 32,4% 20,9%

Personaal perspectief** 4,3% 38,2% 40,9%

Auctoriale verteller enkelvoud** 96,2%  4,7% 58,3%

Auctoriale verteller meervoud ** 65,6% 20,1% 45,5%

Aansprekingen lezer 14,8% 14,7% 8,1%

Evaluaties verteller 85,3% 74,2% 70,2%

Emoties  28,0% 100,0%  41,2%

Concreetheid (actieve zinnen) 71,3%  100,0%  62,2%

Directe rede**  10,3%  62,6% 30,6%

Tegenwoordige tijd 23,9%  17,6% 47,2%

Verleden tijd 76,1%  82,4% 52,8%

* Alle weergegeven percentages zijn berekend op basis van het aantal teksten. 
** Het totaal aan 1e, 3e perspectief en het meervoud komt niet overeen met totaal aantal teksten. Dit komt doordat in 
sommige teksten zowel 3e persoon als meervoud voorkomt.

5.3.3 CONCLUSIE CORPUSANALySE

Uit de corpusanalyse blijkt dat in de meeste vmbostudieboekteksten voor het vak 
geschiedenis geen personages voorkomen. Bovendien blijken in de studieboeken 
voor de basisberoepsgerichte leerweg minder identificerende kenmerken voor te 
komen dan in de methodes voor de theoretische leerweg. De teksten in de boeken 
voor de lagere niveaus zijn dus afstandelijker geformuleerd. Verder blijkt dat identi
ficerende tekstkenmerken het minst vaak voorkomen in informerende leerteksten, 
terwijl inleidingen en bronnen deze kenmerken wel bevatten.
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De corpusanalyse laat zien dat de meerderheid van de teksten in de geschiede
nismethodes voor het vmbo distantiërend geformuleerd zijn. Betekent dit dan ook 
dat identificerende kenmerken tot een minder goed tekstbegrip leiden omdat deze 
kenmerken niet gebruikelijk zijn in leerteksten? Met experimenteel onderzoek zijn 
we nagegaan welk effect distantiërende en identificerende kenmerken hebben op de 
mate waarin vmboleerlingen hun studieboekteksten begrijpen en waarderen.

experimenteel onderZoek identificerende kenmerken

In eerder experimenteel onderzoek (Land et al., 2002) is onder meer gerapporteerd 
dat vmboleerlingen beter in staat zijn tekstbegripvragen te beantwoorden na het 
lezen van een distantiërende leertekst dan na het lezen van een identificerende 
leertekst. Leerlingen waardeerden de identificerende tekst wel als spannender en 
interessanter. In het experiment uit 2002 werd echter slechts één tekst gebruikt 
waarvan een identificerende en een distantiërende versie geconstrueerd was. Om de 
generaliseerbaarheid van deze eerdere conclusies te kunnen waarborgen, hebben we 
een replicatieexperiment met meerdere teksten uitgevoerd.

5.4.1 METHODE

Leerlingen. Aan het experiment deden 561 leerlingen mee van wie 250 jongens en 
311 meisjes. De leerlingen zaten allemaal in de tweede klas van tien verschillende 
vmboscholen. De meeste scholen hadden hun klassen ingedeeld naar leerweg. 
Er hebben vier theoretische leerwegklassen meegedaan, 30 klassen op kader en 
basisberoepsgericht niveau, en vijf klassen op lwooniveau (leerwegondersteunend 
onderwijs).14

Teksten. De onderzoeksteksten die in het experiment gebruikt zijn, hebben we 
gebaseerd op teksten uit de studieboeken voor het vak geschiedenis voor de basisbe
roepsgerichte leerweg van het vmbo. De teksten hebben we enigszins aangepast om 
de manipulaties te kunnen laten slagen. We hebben de onderwerpen van de tek
sten zo gekozen dat ze de leerlingen zouden moeten aanspreken (zie onder andere 
Lemaire, 2004; Tellegen & Lampe, 2000). De onderzoeksteksten hadden dan ook 
over het algemeen een spannend (moord, oorlog) of humoristisch (luizen aan het 
hof van de Koning) onderwerp of behandelden onderwerpen die zo veel mogelijk 
aansluiten bij de leefwereld van de leerling (een puber op ontdekkingsreis). De tek

14] Leerlingen die extra veel moeite hebben met leren en die veel aandacht nodig hebben, volgen het lwoo. Deze 
kinderen zitten in speciale kleine klassen en krijgen een op hen aangepast lesprogramma. Het niveau ligt over het 
algemeen lager dan in de basisberoepsgerichte leerweg.

5.4
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sten zijn in een pilotexperiment vooraf getest bij vmboleerlingen (Duinker, 2005; 
Israël, 2006). Uit deze pilot is gebleken dat de teksten goed aansloten bij het niveau 
van de leerlingen. In bijlage 3 zijn de onderzoeksteksten opgenomen.

In totaal zijn in het experiment acht verschillende onderzoeksteksten gebruikt 
en iedere tekst is aangeboden als een identificerende of als een distantiërende tekst. 
De onderzoeksteksten zijn gebaseerd op de teksten die daadwerkelijk in de stu
dieboeken voor het vmbo voorkomen.15 De manipulaties van de tekstkenmerken 
zijn zoveel mogelijk gelijk gehouden aan de manipulaties in het experiment van 
Land et al. (2002). De identificerende tekstversie is voorzien van een personage dat 
converseert in de directe rede, emoties ervaart en ook verwoordt. Deze teksten zijn 
bovendien zoveel mogelijk vanuit een personaal perspectief en in de tegenwoordige 
tijd gepresenteerd (zie fragment 6). De distantiërende tekstversies hebben een aucto
riaal perspectief en zijn in de verleden tijd geschreven (zie fragment 7).

Begrip- en waarderingvragen. Bij iedere tekst moesten de leerlingen een aantal meer
keuzevragen beantwoorden. Deze vragen gingen niet over de identificerende 
informatie, maar over de feiten en relaties in de tekst die nodig waren om de stof 
te begrijpen. Naast deze meer traditionele meerkeuzebegripvragen, hebben we ook 
minder gangbare vragen geconstrueerd die er specifiek op gericht waren tekstbe
grip op een dieper niveau te toetsen. Dit type vragen wordt ook wel aangeduid 
als situatiemodelvragen (zie Kamalski, 2007; McNamara et al., 1996). Uit eerdere 
experimenten (Kamalski et al., 2005; Land et al., 2002; en zie hoofdstuk 1 en 4 
van dit proefschrift) is gebleken dat deze situatiemodelvragen veelbelovend zijn om 
tekstbegrip te meten. In het onderzoek hebben we twee soorten situatiemodelvra
gen gebruikt: schemavragen en tijdbalkvragen. Bij tijdbalkvragen moesten leerlingen 
gegeven zinnen uit de tekst in de goede chronologische volgorde zetten op een tijds
lijn. Bij een schemavraag moesten de leerlingen voorgedrukte zinnen uit de tekst 
in een schema invullen. Dit schema bestond uit (voor een deel) lege hokjes die met 
elkaar verbonden waren door connectieven die de causale verbanden uit de tekst 
expliciteerden. De leerlingen moesten de zinnen zodanig in het juiste hokje van het 
schema invullen, dat de verbanden in het schema overeenkwamen met de relaties in 
de tekst. Bij een aantal teksten is de schemavraag als een sorteervraag weer gegeven. 
De leerlingen moesten bij deze sorteervraag gegeven zinnen uit de tekst bij het 
juiste kernwoord indelen in een schema. In bijlage 3b, 3c en 3d zijn voorbeelden 

15] De historische juistheid van de tekstinhoud is soms enigszins inhet gedrang gekomen door de manipulatie van 
de tekstkenmerken. Zo zijn in de onderzoeksteksten fictieve personages toegevoegd die in de studieboeken 
niet voorkomen. We zien dit niet als een probleem, aangezien het in dit onderzoek niet gaat om het testen van 
historische kennis, maar van algemeen tekstbegrip. 
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weergegeven van de drie begripsvragen. De verschillende begripstoetsen zijn uit
gebreid getest bij de doelgroep (Duinker, 2005; Israël, 2006). Waar nodig zijn de 
vragen na deze test aangepast.

De betrouwbaarheid van de meerkeuzevragen bedraagt α=0.78, van de tijd
balkvragen α=0.86 en van de schemavragen α=0.92, voor alle teksten samen. De 
varianties tussen toetsen zijn groot (zie bijlage 4). Dit betekent dat er veel leerlingen 
zijn die hoog scoren op de ene tekstbegriptoets, maar op de andere toets juist laag 
scoren. Dit kan betekenen dat de verschillende begripstoetsen allemaal een ander 
construct van tekstbegrip meten. Ook uit een correlatieanalyse blijkt dat de drie 
verschillende begripstoetsen niet hetzelfde construct meten. De correlatiecoëfficiënt 
tussen de toetsen ligt namelijk tussen de r=0.24 en r=0.53. In de interpretaties van 
de resultaten beschouwen we iedere toets dan ook als een aparte meting van tekst
begrip.

Behalve de begripsvragen moesten de leerlingen ook waarderingsvragen over de 
teksten beantwoorden. De waarderingsvragenlijst bevatte tien stellingen waarmee 
de leerlingen moesten aangeven hoe leuk, spannend, duidelijk, gemakkelijk en inte
ressant ze de tekst hadden gevonden. De leerling kon antwoorden met mee eens, mee 
oneens of geen mening. Volgens onderzoekers kan dit soort stellingen een goed beeld 
van tekstwaardering kunnen geven (Kamoen, Holleman & Van den Bergh, 2007; 
Schraw, 1997; Tellegen & Lampe, 2000). De specifieke waarderingsvragen zijn ook 
in eerdere vmboleesexperimenten gebruikt (Land et al., 2002; en zie hoofdstuk 4 
van dit proefschrift). De betrouwbaarheid van de waarderingsvragen was voor alle 
teksten samen 0.68. De variantie tussen scholen bedroeg .51 (se=.15). We kunnen 
daarom de verschillende waarderingsvragen als één meting van tekstwaardering 
beschouwen. Tot slot zijn ook algemene vragen gesteld over geslacht, afkomst en de 
taal die de leerlingen thuis spreken.

Afname. Iedere leerling kreeg de onderzoeksteksten en bijbehorende vragen aangebo
den in een boekje en las van een tekst de identificerende of de distantiërende versie. 
In totaal lazen de leerlingen drie van de acht onderzoeksteksten, waarbij de teksten 
willekeurig over de leerlingen werden verdeeld. Voordat de leerlingen de begrips
vragen moesten invullen, kregen ze waarderingsvragen over de tekst. Hierdoor 
zat er enige tijd tussen het lezen en het invullen van de begripsvragen, waardoor 
geheugeneffecten beperkt zijn. De procedure herhaalde zich voor de tweede en 
laatste tekst. Alle leerlingen moesten binnen een lesuur van 50 minuten klaar zijn 
met de hele test, maar konden zelf bepalen hoe lang ze per tekst nodig hadden. De 
leerlingen moesten de gelezen tekst losscheuren en inleveren opdat ze tijdens het 
beantwoorden van de vragen niet meer terug konden kijken in de tekst. Hiermee 
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is voorkomen dat leerlingen het goede antwoord zouden opzoeken in de tekst. 
Voorafgaand aan de test kregen de leerlingen een uitgebreide mondelinge uitleg en 
werden de begripsvragen klassikaal geoefend. Deze uitleg en instructie namen 10 
minuten van het totale lesuur in beslag. Tijdens de afname deden zich geen noe
menswaardige problemen voor.

5.4.2 RESULTATEN ExPERIMENT

Aangezien we met dit onderzoek te maken hebben met leerlingen die genest zijn in 
klassen en in scholen, is het noodzakelijk om een multilevelanalyse te gebruiken. 
Alleen zo kunnen we immers rekening houden met deze hiërarchische indeling. 
Wordt hier geen rekening mee gehouden (en gebruiken we een anova) dan is de 
kans dat we H0 ten onrechte verwerpen groter dan .05 (zie bijvoorbeeld Snijders & 
Bosker, 1999).

Tekstwaardering

Allereerst zijn we nagegaan of onze manipulatie geslaagd is. Identificerende tekst
kenmerken zouden er immers voor moeten zorgen dat de teksten meer gewaar
deerd worden. Uit de resultaten wordt op twee aparte waarderingsvragen een 
positief effect van de identificerende kenmerken aangetoond. Leerlingen waar
deren een identificerende tekst gemiddeld met 0.12 punten als leuker (se=.006; 
p=.045) en spannender (se=.006; p=.045) dan een distantiërende tekst. Uit de 
resultaten blijkt dat er verder geen overalleffect op de waarderingsvragen optreedt 
(χ² (1, n=561) = .64; p=.42).

Tekstbegrip

Bij de analyse van de resultaten hebben we de leerlingen die op alle toetsen een 
score van 0 hadden buiten beschouwing gelaten omdat deze leerlingen de toetsen 
waarschijnlijk niet serieus hebben ingevuld. Met een multilevelanalyse zijn we 
nagegaan of de tekstmanipulaties effect hebben op tekstbegrip en tekstwaarde
ring. In tabel 12 zijn de gemiddelde scores weergeven per tekstmanipulatie, waarbij 
onderscheid is gemaakt naar toets.
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tabel 12 | GEMIDDELD PERCENTAGE GOED BEANTWOORDE VRAGEN (EN STANDAARDDEVIATIE) PER 

TOETS, PER TEKST EN PER MANIPULATIE

toets

manipulatie

distantiërend (n=1002) identificerend (n=1013)

Meerkeuze 71.2 (31.6) 68.7 (33.3)

Tijdbalk 58.7 (35.7) 54.6 (38.1)

Schema 56.1 (34.7) 55.3 (34.8)

TOTAAL 61.0 (28.7) 58.4 (29.2)

De multilevelanalyse wijst uit dat er een hoofdeffect optreedt van tekstkenmerken 
(χ²=4.90; df=1; p=.027): leerlingen hebben de begripsvragen bij de distantiërende 
onderzoeksteksten beter beantwoord dan bij de identificerende onderzoeksteksten. 
Ook per type toets zijn er verschillen geconstateerd voor beide condities. De leer
lingen die de identificerende teksten lazen scoorden 2.40 (se=1.10; p=.016) punten 
lager op de meerkeuzevragen dan de leerlingen die de distantiërende tekst lazen. 
Leerlingen die de identificerende teksten lazen scoorden 4.2 punten (se=1.70; p=.013) 
lager op de tijdbalkvragen dan de leerlingen die de distantiërende teksten lazen. Bij 
de scores op de schemavraag is er geen verschil tussen de leerlingen die de distantië
rende versie gelezen hebben en de leerlingen die een identificerende tekstversie lazen 
( 0.80; se=1.49; p=.59).

Uit een verdere analyse blijkt dat de sekse en het opleidingsniveau van de leer
lingen geen invloed hebben op de score. Meisjes scoren evengoed als jongens (1.11; 
se=1.14; p=.33) en leerlingen uit de theoretische leerweg scoren niet beter dan leerlin
gen uit de basisberoepsgerichte leerweg (4.46; se 3.83; p=.24). De leerlingen die het 
lwoo volgen, scoren ook niet slechter dan de leerlingen uit de basisberoepsgerichte 
leerweg (3.67; se=2.76; p=.18). Er is wel sprake van een hoofdeffect voor de taal die 
leerlingen thuis spreken. Leerlingen uit gezinnen die Nederlands spreken, scoren 
slechter op de begripsvragen dan leerlingen die thuis Engels of Surinaams spreken 
(2.79; se=1.22; p=.022). Leerlingen die thuis Marokkaans (1.19; se=1.31; p=.32) of 
Turks (1.61; se=1.42; p=.25) spreken, scoren even goed als Nederlands sprekende leer
lingen.

5.4.3 CONCLUSIE

Uit de resultaten van experiment 1 blijkt dat leerlingen een tekst met identifice
rende kenmerken meer waarderen dan een tekst zonder deze kenmerken. Hiermee 
bevestigen we de identificatiebevorderende hypothese voor de tekstwaardering. Dit 
resultaat is tevens een bevestiging dat de manipulatie geslaagd is. Identificerende 
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kenmerken zorgen ervoor dat een tekst meer gewaardeerd wordt. Leerlingen vinden 
de identificerende teksten immers leuker en spannender. Voor het tekstbegrip wordt 
de distantiebevorderende hypothese bevestigd. Leerlingen kunnen begripsvragen over 
distantiërende teksten beter beantwoorden dan vragen over de identificerende tekst
versies. Met deze resultaten repliceren we eerder onderzoek van Land et al. (2002).

interactie-effecten tussen structuur- en stiJlkenmerken

Identificerende kenmerken zouden volgens descriptief en theoretisch onderzoek 
moeten leiden tot grotere betrokkenheid en meer waardering, waardoor lezers meer 
gaan meeleven en tot een dieper begrip van de tekst komen. Uit de resultaten van 
experiment 1 blijkt dat identificerende kenmerken een tekst wel leuker maken, maar 
dat leerlingen de teksten niet beter begrijpen. Uit het resultaat op de tekstwaarde
ring kunnen we concluderen dat de leerlingen waarschijnlijk wel meer betrokken 
zijn geraakt bij de tekst door de identificerende kenmerken. Ze waardeerden de 
identificerende tekstversies immers als leuker en spannender. Dat deze identificatie
mogelijkheden niet tot een beter begrip leiden, kan op diverse manieren verklaard 
worden. Ten eerste kan het zijn dat identificerende kenmerken ongebruikelijk zijn 
in een leertekst, zoals uit de corpusanalyse is gebleken. De leerlingen zijn het niet 
gewend, en daardoor komt een identificerende tekstversie zo vreemd over dat de 
leerlingen niet meer weten wat ze precies moeten onthouden. Een tweede mogelijke 
verklaring is te vinden in het tekstgenre. Identificerende kenmerken maken infor
merende leerteksten narratief, maar leerlingen lezen narratieve teksten vaak alleen 
voor hun plezier. Hierdoor gaan ze met verkeerde verwachtingen de identificerende 
teksten lezen omdat ze mogelijk denken dat de identificerende leerteksten narra
tieve teksten zijn waarvan ze de inhoud niet hoeven leren.

Mogelijk alternatieve verklaringen voor het negatieve effect van identificerende 
kenmerken op tekstbegrip zijn te vinden bij het selective attention model (Anderson, 
1982) en het seductive details effect (onder andere Garner et al., 1989). Het kan zijn 
dat de identificerende kenmerken de leerlingen afleiden van de belangrijke infor
matie in de tekst en de tekststructuur. Hierdoor weten ze dan na het lezen van 
de teksten niet meer precies waarover de tekst gaat. Deze alternatieve verklaring 
hebben we getoetst met een experiment waarin we zowel de identificatie als de 
explicitering van de tekststructuur gemanipuleerd hebben. Immers, wanneer co
herentiemarkeringen aangeven welke informatie belangrijk is in de identificerende 
tekst, zullen leerlingen minder snel door identificatie kenmerken afgeleid worden 
van deze belangrijke informatie. Uit onderzoek blijkt dat lezers teksten met een 
expliciete en coherente structuur in het algemeen beter begrijpen dan teksten 

5.5
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waarin de structuur zwak of impliciet is (Degand & Sanders, 2002; Sanders, 2001; 
Sanders & Noordman, 2000). In lijn daarmee blijkt uit experimenteel onderzoek 
(zie hoofdstuk 4 van dit proefschrift) dat vmboleerlingen een geïntegreerde tekst 
zoals fragment 8 beter begrijpen en onthouden dan een gefragmenteerde tekst zoals 
fragment 9.

Fragment 8

Geïntegreerde tekstversie van een onderzoekstekst

Het begin van de Tweede Wereldoorlog
Er moest een Duits Rijk komen en Hitler wilde daarvan de leider zijn. Maar eerst moest hij 

andere landen veroveren. Daarom had Hitler een groot leger opgebouwd.

In fragment 8 lopen de zinnen over de regels heen waardoor de tekst een geïnte
greerd geheel wordt. Bovendien worden de coherentierelaties geëxpliciteerd door 
connectieven en structuursignalen zoals daarom, maar en en. In fragment 9 wordt 
de relatie impliciet gelaten en begint iedere zin op een nieuwe regel.

Fragment 9

Gefragmenteerde tekstversie van een onderzoekstekst

Het begin van de Tweede Wereldoorlog
Er moest een Duits Rijk komen.

Hitler wilde daarvan de leider zijn.

Hij moest andere landen veroveren.

Hitler had een groot leger opgebouwd.

Niet alleen wordt in onderzoek het effect van structuurkenmerken op het tekst
begrip getoetst, ook houden onderzoekers zich bezig met de vraag in hoeverre 
structuurkenmerken effect hebben op de interessantheid van een tekst. Uit expe
rimenteel onderzoek blijkt dat lezers een informerende tekst interessanter vinden 
wanneer deze coherentie vertoont (Beck et al., 1995; Harp & Mayer, 1998; Kintsch, 
1998; Sadoski et al., 2000; Schraw, 1997). Volgens Hidi en Baird (1986) heeft een 
coherente expliciete tekststructuur echter alleen een positief effect op tekstbegrip 
wanneer de onderzoekstekst oninteressant is. Volgens deze onderzoekers wordt in 
interessante teksten de aandacht van de lezer namelijk automatisch en spontaan 
gegenereerd. Hierdoor is meer energie over om de tekst ook te begrijpen en zal het 
expliciteren van de structuur geen effect hebben op tekstbegrip. In oninteressante 
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teksten verloopt het proces minder soepel, waardoor de lezer minder cognitieve 
energie over heeft om de tekst op een diep niveau te verwerken en te begrijpen. 
In deze teksten heeft een lezer dus wel hulp nodig van een duidelijke structuur. 
Spooren, Mulder en Hoeken (1998) hebben deze aanname van Hidi en Baird (1986) 
ontkracht. In een leesexperiment vonden zij dat een complexere tekststructuur (een 
simpele lijststructuur of een meer complexe probleemoplossingstructuur, vergelijk 
Sanders & Noordman, 2000) leidde tot snellere leestijden en een betere prestatie op 
herkenningstaken. Bovendien bleef datzelfde effect overeind als het onderwerp van 
de tekst interessant of juist minder interessant was gemaakt.

Met een tweede experiment gaan we na in hoeverre er een interactie is tus
sen identificatiekenmerken en expliciteringen van de coherentierelaties in een 
tekst. Hierbij onderzoeken we niet de relaties zelf, of de topicinteresse zoals in het 
onderzoek van Spooren et al. (1998), maar richten we ons in navolging van de ex
perimenten uit hoofdstuk 4 van dit proefschrift op signaalzinnen en connectieven 
die de verschillende structuurrelaties in een tekst expliciteren. Deze kenmerken 
blijken immers in de studieboekteksten voor het vmbo een belangrijke rol te spelen. 
Ook voegen we kenmerken toe die de tekst interessanter maken zonder dat het 
onderwerp verandert. De reden hiervoor is dat we uitspraken willen doen over ken
merken die voor teksten met alle structuurrelaties en onderwerpen van toepassing 
zijn. In de studieboeken komen immers veel uiteenlopende teksten met verschil
lende relaties en onderwerpen voor.

Verwachtingen

Op basis van eerder onderzoek naar de theorie van het seductive details effect ver
wachten we dat de identificerende tekstkenmerken in een tekst met een impliciete 
tekststructuur ervoor zullen zorgen dat leerlingen minder begrijpen van deze iden
tificerende tekst. Leerlingen worden dan immers door de identificatie afgeleid van 
de structurele informatie over tekstrelaties en bovendien krijgen ze door het ontbre
ken van coherentiemarkeringen weinig houvast om de structuur toch op de juiste 
manier te interpreteren. Een leerling zal in een identificerende tekst met expliciete 
coherentierelaties echter minder afleiding ervaren van de aanwezige identificerende 
kenmerken. De expliciteringen van de structuur helpen de leerlingen in die tekst
versies immers zo goed bij het tekstbegrip, dat ze deze versies goed begrijpen, zelfs 
wanneer er identificerende kenmerken aanwezig zijn die de tekststructuur kunnen 
verdoezelen.
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5.5.1 METHODE

De gehanteerde methode is gelijk aan de methode van experiment 1, in paragraaf 
5.4.1. Van de acht teksten die gebruikt zijn in experiment 1, hebben we per tekst vier 
versies geconstrueerd (zie bijlage 2):
– een identificerende geïntegreerde versie;
– een identificerende gefragmenteerde versie;
– een distantiërende geïntegreerde versie;
– een distantiërende gefragmenteerde versie.

De distantiërende tekstversies zijn ook in het structuurexperiment gebruikt uit 
hoofdstuk 4 van dit proefschrift. In de geïntegreerde teksten werden de zinnen 
doorlopend gepresenteerd en werden connectieven gebruikt die de integratie tussen 
zinnen bevorderen. Bovendien werden de coherentierelaties in de tekst gemarkeerd 
met signaalwoorden als: het gevolg was, dat gaf problemen, ten eerste, de oplossing 
was, enzovoort. In de gefragmenteerde teksten begon iedere zin op een nieuwe 
regel en bleef de relatie tussen de zinnen impliciet (vergelijk fragment 1 en 2 uit 
paragraaf 4.2). De manipulaties in de identificerende en distantiërende tekstversies 
kwamen overeen met de manipulaties uit het identificatieexperiment (vergelijk 
fragment 6 en 7 uit paragraaf 5.2.2) .

5.5.2 RESULTATEN ExPERIMENT

In tabel 13 zijn de gemiddelde scores weergegeven op de drie verschillende toetsen.

tabel 13 | GEMIDDELD PERCENTAGE GOED BEANTWOORDE TEKSTBEGRIPVRAGEN (EN 

STANDAARDDEVIATIE) PER MANIPULATIE EN BEGRIPSTOETS

tekstkenmerken

integratie fragmentatie

meerkeuze tijdbalk schema meerkeuze tijdsbalk schema

Identificatie 80.5 (24.5) 67.5 (31.0) 67.7 (33.6) 75.3 (24.5) 58.9 (31.0) 62.0 (33.6)

Distantie 80.9 (24.5) 64.5 (31.0) 67.1 (33.6) 78.6 (24.5) 64.7 (31.0) 64.2 (33.6)

Uit een multilevelanalyse van de resultaten blijkt dat er geen interactieeffect 
optreedt tussen de structuur en de identificatiemanipulaties op de meerkeuzevra
gen, (1.93; se=1.17; p=.10) tijdbalkvragen (3.49; se=1.86; p=.061) en schemavragen 
(2.80; se=1.54; p=.069). Wel worden hoofdeffecten aangetoond. Na het lezen van de 
identificerende tekstversies scoren de leerlingen lager op de meerkeuzevragen (3.27; 
se=1.6; p=.041) en op de tijdbalkvragen (5.74; se=2.36; p=.015) dan na het lezen van 
de distantiërende versies. Bij het beantwoorden van de schemavragen maakte het 
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geen verschil of de leerlingen een identificerende of distantiërende tekst gelezen 
hadden (2.17; se=1.47; p=.07). Ook treden er hoofdeffecten op voor de integrerende 
tekstkenmerken. Leerlingen konden de schemavragen (2.86; se=1.17, p=.014) en 
meerkeuzevragen (2.25; se=0.83; p=.007) beter beantwoorden na het lezen van een 
geïntegreerde tekst dan na het lezen van een gefragmenteerde tekst. Bij het beant
woorden van de tijdbalkvraag maakte het expliciteren van de tekststructuur geen 
verschil (0.16; se=1.17; p=.27).

5.5.3 CONCLUSIE

In dit experiment tonen we geen interactieeffect aan van identificerende en inte
grerende tekstkenmerken. Deze twee clusters van tekstkenmerken beïnvloeden 
elkaar dus niet. Leerlingen begrijpen en onthouden een leertekst met een expliciete 
tekststructuur altijd beter dan een leertekst met een impliciete tekststructuur en 
leerlingen onthouden en begrijpen een leertekst zonder identificerende kenmer
ken ook altijd beter, los van de explicitering van de tekststructuur. Dit is conform 
eerder onderzoek (Land et al., 2002). Er wordt met dit tweede experiment wel een 
hoofdeffect aangetoond van distantiërende tekstkenmerken op de meerkeuzevragen 
en tijdbalkvragen. Ook treedt een structuureffect op bij de meerkeuzevragen en 
schemavragen. Leerlingen kunnen deze vragen beter beantwoorden na het lezen 
van de geïntegreerde tekst. Ook dit is conform eerder onderzoek (Land et al., 2002; 
Spooren et al., 1998).

Dat identificerende kenmerken een negatief effect hebben op het tekstbegrip, 
komt gezien de resultaten niet doordat identificatiemogelijkheden in een leertekst 
de leerlingen afleiden van de belangrijke (structuur)informatie (vergelijk het selective 
attention model, Anderson, 1982). Ook de achterliggende theorie van het seductive 
details effect (Garner et al., 1989), die voorspelt dat interessante details afleiden van 
de belangrijke (structurele) informatie in een tekst, kunnen we niet ondersteunen 
met de resultaten. Juist op de schemavraag, waarmee informatie in de belangrijkste 
coherentierelaties bevraagd wordt, scoorden leerlingen immers na het lezen van 
identificerende tekstversies even goed als na het lezen van distantiërende versies. 
Het seductive details effect voorspelt juist dat interessante kenmerken (details) de 
tekststructuur minder duidelijk maken. In dat geval zouden dus juist schemavragen 
waarin de tekststructuur zo belangrijk is, moeten differentiëren tussen tekstver
sies. Dat we geen effect vinden op de schemavragen kan te maken hebben met de 
door ons gebruikte operationalisatie. In tegenstelling tot de operationalisering in 
de onderzoeken naar het seductive details effect (waarbij aan de onderzoeksteksten 
informatie wordt toegevoegd waardoor de structuur dus veranderd is) hebben wij 
met onze identificatiemanipulaties de tekststructuur niet beïnvloed. Wanneer een 
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begrips vraag zoals een schemavraag zich wel specifiek op deze structuur richt, 
zullen identificerende kenmerken logischerwijs geen effect laten zien op deze be
gripsvraag.

experimenteel onderZoek perspectief en tiJd

Uit het interactieexperiment tussen structuur en stijlkenmerken komt naar 
voren dat het niet zo is dat vmboleerlingen een identificerende tekstversie slechter 
begrijpen dan een distantiërende tekstversie omdat ze daarin minder goed de cohe
rentierelaties kunnen leggen en interpreteren. Het gebruik van een cluster tekst
kenmerken in plaats van afzonderlijke kenmerken kan misschien een alternatieve 
verklaring geven voor het negatieve effect van identificerende tekstkenmerken op 
het tekstbegrip van vmboleerlingen. We hebben immers verschillende identifice
rende tekstkenmerken tegelijkertijd gemanipuleerd waardoor onduidelijk is welk 
tekstkenmerk specifiek heeft bijgedragen aan het resultaat. Verschillende identifi
cerende kenmerken kunnen immers interacteren. Het perspectief en de verteltijd 
zijn twee identificerende kenmerken die afzonderlijk goed te manipuleren zijn (de 
kenmerken personage en directe rede zijn dat bijvoorbeeld niet, aangezien een 
directe rede nooit zonder personage kan voorkomen) en die bovendien in eerder 
onderzoek als belangrijk naar voren kwamen (Andringa, 1996; Segal et al., 1997). In 
experiment 3 willen we daarom nagaan welk effect deze twee specifieke identifice
rende tekstkenmerken hebben op de tekstwaardering en het tekstbegrip van vmbo
leerlingen.

5.6.1 METHODE

De methode is zoveel mogelijk gelijk gehouden aan de methode die gehanteerd is 
bij de twee voorafgaande experimenten uit paragraaf 5.4.1. Wel zijn andere teksten 
geconstrueerd en hebben andere leerlingen deelgenomen aan het experiment.

Leerlingen. Aan dit experiment deden 1077 leerlingen mee. Van deze leerlingen volg
den 531 de basisberoepsgerichte of kadergerichte leerweg en 546 leerlingen volgden 
de gemengde leerweg van het vmbo. Er deden aan het onderzoek 562 meisjes en 515 
jongens mee. 207 leerlingen spraken thuis naast Nederlands ook nog een andere 
taal en 870 leerlingen spraken thuis uitsluitend Nederlands. De leerlingen volgden 
onderwijs verspreid over delen van midden en zuidNederland.

Teksten. We hebben vier teksten gebruikt die gebaseerd zijn op de teksten die voor
komen in de studieboeken geschiedenis voor het vmbo en die bovendien zo veel 

5.6
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mogelijk overeenkomen wat betreft opbouw, stijl en structuur met de teksten die 
gebruikt zijn in de experimenten uit paragraaf 5.4.1 van dit hoofdstuk. De teksten 
gingen over het inbinden van voeten in China, over het leven aan het hof van 
Lodewijk de xIv (deze tekst is ook gebruikt in het identificatieexperiment uit para
graaf 5.4.1), over de onderdrukking in Indonesië en over de slavernij. De teksten zijn 
gemaakt door twaalf experts: masterstudenten communicatiekunde, gespecialiseerd 
op het gebied van tekstontwerp en stijlkenmerken. Zij hebben de teksten beoor
deeld en gereviseerd op de natuurlijkheid van de tekst. Ook hebben zij erop gelet 
dat de teksten vergelijkbaar waren met de teksten die in de twee voorgaande experi
menten gebruikt zijn (zie bijlage 4b).

Om te achterhalen welk effect de tekstkenmerken perspectief en tijd afzonderlijk 
en in interactie op begrip en waardering hebben, zijn van iedere tekst vier versies 
geconstrueerd zonder dat de inhoud van de versies veranderde. De vier tekstversies 
verschilden alleen wat betreft de tijd en het perspectief:
– een versie met eerste persoon en tegenwoordige tijd;
– een versie met eerste persoon en verleden tijd;
– een versie met derde persoon en tegenwoordige tijd;
– een versie met derde persoon en verleden tijd;

Hier volgen voorbeelden van deze vier tekstversies.

Fragment 10

Onderzoekstekst met eerste persoon en tegenwoordige tijd

Ik ben Lodewijk de 14e, in de 17e eeuw ben ik de koning van Frankrijk en ik geef dan vaak 

feesten. Voor deze feesten nodig ik prinsen en koningen van bevriende landen uit. Aan 

mijn hof weet niemand iets van hygiëne en dat geeft twee grote problemen. Ten eerste 

lopen overal luizen en vlooien omdat de mensen zich bijna nooit wassen. ze wassen zich 

niet omdat ik wassen ongezond vind. Daardoor zitten de pruiken van de mensen vol met 

luizen en vlooien.

Deze tekstmanipulatie komt deels overeen met de identificerende tekstversies uit 
het identificatieexperiment (paragraaf 5.4.1). Er is immers een personage dat de 
gebeurtenissen vertelt vanuit het eerste persoonsperspectief en de tegenwoordige 
tijd.

Ten tweede construeerden we een tekstversie waarin het eerste persoon perspec
tief is gecombineerd met een verleden tijd, zoals in fragment 11.
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Fragment 11

Onderzoekstekst met eerste persoon en verleden tijd16

Ik, Lodewijk de 14e, was in de 17e eeuw de koning van Frankrijk en ik gaf toen vaak feesten. 

Voor deze feesten nodigde ik prinsen en koningen van bevriende landen uit. Aan mijn hof 

wist niemand iets van hygiëne en dat gaf twee grote problemen. Ten eerste liepen overal 

luizen en vlooien omdat de mensen zich bijna nooit wasten. ze wasten zich niet omdat 

ik wassen ongezond vond. Daardoor zaten de pruiken van de mensen vol met luizen en 

vlooien.

In deze tekstversie komt een personage voor in het eerste persoonsperspectief, maar 
het personage vertelt de gebeurtenissen vanuit een verleden tijd.

Ook is een tekstversie geconstrueerd met een derde persoonsperspectief in com
binatie met de verleden tijd, zoals in fragment 12.

Fragment 12

Onderzoekstekst met derde persoon en verleden tijd

Lodewijk de 14e was in de 17e eeuw de koning van Frankrijk en hij gaf toen vaak feesten. 

Voor deze feesten nodigde hij prinsen en koningen van bevriende landen uit. Aan het hof 

van Lodewijk de 14e wist niemand iets van hygiëne en dat gaf twee grote problemen. Ten 

eerste liepen overal luizen en vlooien omdat de mensen zich bijna nooit wasten. ze wasten 

zich niet omdat de koning wassen ongezond vond. Daardoor zaten de pruiken van de men-

sen vol met luizen en vlooien.

De onderzoekstekst zoals weergegeven in fragment 12 komt overeen met de distan
tiërende versies uit het identificatieexperiment uit paragraaf 5.4.1. Er is immers een 
alwetende verteller die over personages en gebeurtenissen vertelt in de verleden tijd 
waardoor de afstand tot de lezer vergroot wordt.

We hebben tenslotte tekstversies geconstrueerd met een tegenwoordige tijd en 
een derde persoonsperspectief zoals weergegeven in fragment 13.

16] Hoewel een eerste persoon die als het ware de gebeurtenis vertelt vanuit het heden vreemd aandoet in teksten 
met een verleden tijd, komen deze teksten daadwerkelijk voor in de studieboeken voor het vmbo (zie Sporen en 
Pharos). 
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Fragment 13

Onderzoekstekst met derde persoon en tegenwoordige tijd

Lodewijk de 14e is in de 17e eeuw de koning van Frankrijk en hij geeft dan vaak feesten. 

Voor deze feesten nodigt hij prinsen en koningen van bevriende landen uit. Aan het hof van 

Lodewijk de 14e weet niemand iets van hygiëne en dat geeft twee grote problemen. Ten 

eerste lopen overal luizen en vlooien omdat de mensen zich bijna nooit wassen. ze wassen 

zich niet omdat de koning wassen ongezond vindt. Daardoor zitten de pruiken van de men-

sen vol met luizen en vlooien.

In de onderzoekstekst zoals weergegeven in fragment 13 vertelt een auctoriale vertel
instantie over een personage, in de tegenwoordige tijd. Volgens de deictic shift theory 
van Segal et al. (1997) zouden de onderzoeksteksten zoals weergegeven in fragment 
13 en fragment 11 het beste onthouden en begrepen worden, omdat daarin het 
dichtbijperspectief gecombineerd wordt met een verafverteltijd (zoals in fragment 
11), of juist het verafperspectief wordt verbonden met een dichtbijverteltijd, zoals 
in fragment 13.

Begrip- en waarderingsvragen. In dit experiment zijn soortgelijke schemavragen en 
tijdbalkvragen gesteld als in de experimenten uit paragraaf 5.4.1. Bovendien zijn 
bij iedere tekst meerkeuzevragen gesteld over feiten en verbanden uit de tekst. 
Voor alle teksten samen is de betrouwbaarheid van de meerkeuzevragen 0.49, de 
schemavragen hebben een alpha van 0.65 en bij de tijdbalkvragen is de alpha 0.73. 
De varianties tussen de scores op de begripstoetsen zijn erg hoog (zie bijlage 4a), 
daarom beschouwen we in de analyse van de resultaten de toetsen als afzonderlijke 
metingen van tekstbegrip. Voor de tekstwaardering hebben de leerlingen van negen 
stellingen beantwoord. Ze konden kiezen uit de antwoorden mee eens, mee oneens 
en geen mening. De stellingen zijn geformuleerd als: ik vind deze tekst leuk, ik vind 
deze tekst interessant of ik vind deze tekst geschikt voor mijn studieboek. De betrouw
baarheid van de waarderingsvragen is α=0.68.

Procedure. De procedure verliep gelijk aan de procedure uit paragraaf 5.4.1. De leer
lingen kregen drie teksten in verschillende versies te lezen. Na het lezen moesten de 
leerlingen waardering en begripsvragen beantwoorden zonder daar de tekst nog bij 
te mogen gebruiken. Het experiment nam een lesuur in beslag en tijdens de afname 
deden zich geen noemenswaardige problemen voor.
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5.6.2 RESULTATEN ExPERIMENT

Met een multilevelanalyse zijn we nagegaan in hoeverre het verschil in de gemid
delde scores op de drie begripstoetsen verklaard wordt door de manipulaties. In 
tabel 14 zijn de gemiddelde scores per manipulatie weergegeven.

tabel 14 | GEMIDDELD PERCENTAGE GOED BEANTWOORDE TEKSTBEGRIPVRAGEN (EN 

STANDAARDDEVIATIES) EN SCORE OP DE WAARDERINGVRAGEN PER MANIPULATIE

tekstkenmerken

begripstoetsen waardering 
(max 8)meerkeuze tijdbalk schema

1e persoon (N=137) 66.7 (24.3) 29.7 (30.6) 50.9 (29.9) 5.27 (2.0)

3e persoon (N=972) 80.0 (20.5) 45.0 (37.8) 35.9 (29.3) 5.29 (1.9)

Tegenwoordige tijd (N=141) 79.3 (16.2) 53.0 (37.7) 36.6 (28.6) 5.24 (2.0)

Verleden tijd (N=968) 72.4 (27.0) 27.8 (30.3) 44.5 (31.4) 5.36 (1.8)

Tekstbegrip
Uit een multilevelanalyse van de resultaten blijkt dat leerlingen die een tekstversie 
in de tegenwoordige tijd lezen, de begripsvragen niet beter beantwoorden dan leer
lingen die de tekstversies in de verleden tijd lezen (χ² (1, n=1109) = 1.73; p=.19). Ook 
het perspectief blijkt geen invloed te hebben. Leerlingen die een tekstversie in de 
derde persoon lazen, scoorden niet beter op de begripsvragen dan wanneer ze een 
tekstversie in de eerste persoon lezen (χ² (1, n=1109) = 0.67; p=.41). Het niveau, de 
sekse of afkomst van de leerlingen blijken bovendien geen invloed te hebben.

Tekstwaardering
Uit de resultaten op de waarderingsvragen blijkt dat er geen effect van het perspec
tief wordt aangetoond, maar dat er wel een hoofdeffect optreedt voor de verteltijd. 
Leerlingen waarderen een tekst in verleden tijd meer dan in de tegenwoordige tijd 
(χ² (1, n=1077) = 5.53; p=.02). Dit effect blijkt echter te interacteren met het perspec
tief (χ² (1, n=1077) = 3.32; p=.034, eenzijdig). Het niveau, de sekse of afkomst van de 
leerlingen blijken ook hier geen invloed te hebben. Het interactieeffect is weergege
ven in figuur 21.
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figuur 21 | INTERACTIE TUSSEN TIJD EN PERSPECTIEF OP DE TEkSTwAARDERING.
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Uit dit interactieeffect blijkt dat teksten in de verleden tijd met een eerste persoon
sperspectief het hoogst gewaardeerd worden. Verder is uit figuur 21 af te lezen dat 
de eerste persoon hoger gewaardeerd wordt in teksten die geschreven zijn in de ver
leden tijd, dan in teksten die geschreven zijn in de tegenwoordige tijd, terwijl tek
sten vanuit een derde persoonsperspectief meer gewaardeerd worden in combinatie 
met een tegenwoordige tijd dan in combinatie met een verleden tijd. Dit interactie
effect sluit aan bij de deictic shift theorie van Segal et al. (1997). Dat de tegenwoor
dige tijd het minste gewaardeerd wordt in studieteksten is goed te verklaren. Een 
tegenwoordige tijd kan immers zeer vervreemdend zijn juist omdat de teksten in 
geschiedenisteksten vaak over onderwerpen gaan die in het verleden spelen.

5.6.3 CONCLUSIE

We hebben dit derde experiment afgenomen om na te gaan of het negatieve effect 
van identificerende tekstkenmerken op tekstbegrip dat we vonden in het identifica
tieexperiment misschien te wijten is aan het perspectief of de verteltijd. Dit blijkt 
niet zo te zijn. Beide kenmerken hebben geen effect op tekstbegrip. Het negatieve 
effect van identificerende kenmerken moet dus toegeschreven worden aan het 
gehele cluster gemanipuleerde identificerende kenmerken en niet aan alleen perspec-
tief of tijd.

Uit de resultaten van dit derde experiment naar de effecten van perspectief en 
tijd blijkt dat leerlingen een tekst in de tegenwoordige tijd laag waarderen. Dit 
betekent dat de tegenwoordige tijd in een geschiedenistekst juist een negatief 
effect veroorzaakt, terwijl de verwachting was dat leerlingen zich door de tegen
woordige tijd gemakkelijker kunnen identificeren, wat zou kunnen leiden tot een 
positief effect op de waardering. Een verklaring voor dit negatieve effect is dat de 
tegenwoordige tijd inderdaad zorgt voor veel identificatie, maar dat leerlingen juist 
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daardoor de teksten als ‘onduidelijk, niet leuk, moeilijk en niet passend’ ervaren. 
Het betreft immers een geschiedkundige tekst waarin gebeurtenissen van lang gele
den beschreven worden. In de geschiedkundige studieboeken voor het vmbo komen 
sporadisch leerteksten voor die geschreven zijn in de tegenwoordige tijd in combi
natie met een eerste persoonsperspectief (zie ook de corpusanalyse). De methode 
(Tijdreis) waarin deze teksten voorkomen wordt bovendien door weinig docenten 
gebruikt. Waarschijnlijk is de meerderheid van de docenten van mening dat de te
genwoordige tijd niet past in een studieboektekst.

Op basis van de drie experimenten moeten we concluderen dat identificerende 
kenmerken een vmboleertekst wel leuker maken, maar dat deze kenmerken niet 
geschikt zijn voor met name geschiedkundige leerteksten voor vmboleerlingen uit 
de lagere leerwegen.

algemene conclusie en discussie

Met drie experimenten zijn we nagegaan welke effecten identificerende kenmerken 
hebben op de mate waarin vmboleerlingen hun studieboekteksten begrijpen en 
waarderen. De resultaten tonen aan dat het mogelijk is om met leesexperimenten 
effecten van stijlkenmerken bij de zwakkere lezers van het vmbo te toetsen. We zul
len hier discussiepunten bespreken die de resultaten oproepen.

We bevestigen met de gevonden resultaten de distantiebevorderende hypothese 
voor het tekstbegrip en de identificatiebevorderende hypothese voor de tekstwaarde
ring; leerlingen vinden een identificerende leertekst leuker en spannender, maar 
onthouden deze niet beter dan een studieboektekst zonder identificerende kenmer
ken. Deze conclusie geeft reden om aan te nemen dat het leuker maken van lezen 
(door bijvoorbeeld identificatie toe te voegen aan de teksten) geen positief effect 
heeft op de leesprestatie van vmboleerlingen, ze worden er geen betere lezers van.

Hoe kan het dat de identificatiebevorderende hypothese wel voor waardering maar 
niet voor begrip wordt bevestigd? We zouden immers verwachten dat wanneer leer
lingen een tekst waarderen, ze meer hun best doen en zo tot een beter tekstbegrip 
komen. Eén mogelijke verklaring voor het negatieve effect van identificerende ken
merken op tekstbegrip is dat de mogelijkheid tot identificatie de leerlingen afleidt 
van de (structurele) informatie waarover de begripsvragen gaan. Deze verklaring 
wordt echter niet ondersteund door de resultaten uit het experiment naar de in
teractie tussen identificerende kenmerken en structuurkenmerken. Daaruit blijkt 
immers dat leerlingen identificerende teksten waarin de structuur geëxpliciteerd is 
(waardoor de leerlingen minder afgeleid zouden moeten worden), niet beter begrij
pen dan de expliciete distantiërende tekstversies. Een tweede mogelijke verklaring 

5.7
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voor het negatieve effect van identificerende kenmerken is dat leerlingen door de 
identificatie zo worden meegesleept dat ze de belangrijke informatie niet meer ont
houden. Deze verklaring is echter onwaarschijnlijk omdat de tekst eigenlijk te kort 
is om echt mee te kunnen slepen en leerlingen de teksten bovendien niet vrijwillig 
lazen, maar in een schoolse context onder tijdsdruk. Een andere verklaring kan 
zijn dat leerlingen meer gewend zijn aan distantiërende leerteksten in studieboeken 
(zoals blijkt uit de corpusanalyse). Wanneer identificerende teksten wel voorkomen 
in een studieboek, hebben ze vaak alleen de functie van verlevendigende achter
grondinformatie en zijn ze niet bedoeld om geleerd te worden of om vragen over 
te beantwoorden. In de leesexperimenten moesten de leerlingen echter wel vragen 
beantwoorden bij identificerende teksten. Dit kan zo’n vervreemdend effect hebben 
gehad dat leerlingen de informatie in de identificerende onderzoeksteksten minder 
goed konden onthouden. Het is interessant om met vervolgonderzoek na te gaan 
hoe leerlingen scoren als ze eerst langdurig getraind zijn met identificerende teksten.

Het kan ook zijn dat we te maken hebben met een top-down effect. Bij de 
leerlingen zijn de verkeerde verwachtingen geactiveerd omdat identificerende ken
merken specifiek bij narratieve teksten horen die leerlingen doorgaans niet hoeven 
te leren. Leerlingen hebben daardoor misschien gedacht dat ze de informatie uit 
de identificerende tekstversies niet hoefden te onthouden. Ook dit top-down effect 
hadden we echter moeten aantonen met een volgordeeffect. Leerlingen lazen 
immers meerdere teksten en het zou logisch zijn wanneer ze bij de eerste identifice
rende tekst nog de verkeerde verwachtingen hebben, maar bij de derde tekst zouden 
die verwachtingen toch bijgesteld moeten zijn. Hier is vervolgonderzoek nodig. Het 
kan immers zo zijn dat drie teksten te weinig zijn voor vmboleerlingen om hun 
verwachtingen bij te stellen. Of moeten we het negatieve effect interpreteren als een 
bottum-up effect? De identificerende kenmerken zouden de tekst dan complexer 
maken en het onderscheid tussen hoofd en bijzaken wordt minder duidelijk. Dit 
is vooral voor zwakkere lezers een probleem omdat zij moeite hebben om hoofd en 
bijzaken te scheiden (McDaniels et al., 2002; Van Merriënboer & Sweller, 2005; 
Montgomary, 2003). Bovendien wordt door de identificerende kenmerken het 
gebruik van meerdere verwerkingsroutes gestimuleerd, terwijl vooral zwakkere 
lezers daar moeite mee hebben (het zogenaamde redundancy-effect, Winn, 1987). 
Ook het gebruik van de tegenwoordige tijd in een tekst die in het verleden speelt 
maakt de tekst complex. Leerlingen moeten immers sprongen in de tijd maken. In 
vervolgonderzoek zal moeten worden nagegaan of identificatie moeilijker is voor 
vmboleerlingen, en of dat het geval is juist omdat deze leerlingen vaak zwakkere 
lezers zijn, of dat identificatie een leertekst alleen moeilijker maakt als het een histo
rische tekst betreft waarin de verteltijd een belangrijke rol speelt.
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Als identificerende kenmerken inderdaad niet passen bij een informerende 
studietekst en deze tekst onnatuurlijk en moeilijker maken, dan moeten deze 
kenmerken alleen opgenomen worden in studieteksten die niet geleerd hoeven te 
worden. Wel kunnen identificerende kenmerken aan studieteksten toegevoegd wor
den om de leesmotivatie van leerlingen te vergroten. Leerlingen vinden de teksten 
met identificerende kenmerken immers leuker om te lezen. Voor docenten is het 
ook prettig om aan een gemotiveerde klas les te geven. Op basis van de gevonden 
resultaten uit het identificatieexperiment, maar ook op basis van de conclusies uit 
het experiment naar de relatie tussen attitude en prestatie (zie hoofdstuk 3 van dit 
proefschrift) mag echter niet verwacht worden dat leerlingen van het vmbo beter 
presteren wanneer ze lezen leuk vinden of wanneer ze leuke studieteksten lezen.

De grote verschillen tussen teksten, scholen en leerlingen leveren een punt van 
discussie op. Dat er verschillen zijn tussen scholen is geen nieuw of onverklaarbaar 
resultaat. Uit bijvoorbeeld onderzoek van Hacquebord et al. (2004) blijkt dat er gro
te discrepantie bestaat tussen verschillende vmboscholen. Ook in de media hebben 
we geregeld kunnen lezen over deze verschillen (zie het onderwijsverslag 20042005 
van de Inspectie van het Onderwijs, 2006). De grote variantie tussen leerlingen laat 
zien dat het blijkbaar moeilijk is om over vmboleerlingen generaliserende uitspra
ken te doen. Waar de ene leerling immers hoog scoort op tekstbegripvragen, scoort 
de andere leerling extreem laag. We moeten daarom voorzichtig zijn met generalise
rende uitspraken over vmboleerlingen en hun leesgedrag.

Tekstwaardering

De identificatiebevorderende hypothese voorspelt dat identificerende kenmerken lei
den tot meer waardering. We vinden echter geen overalleffect van identificerende 
kenmerken op de tekstwaardering en bovendien vinden we alleen een effect op 
de vraag naar hoe leuk en spannend leerlingen de teksten vinden, en niet op de 
vraag naar de interessantheid. In de experimentele esthetica (Berlyne, 1974) wordt 
onderscheid gemaakt tussen de esthetische variabelen van de waardering (mooi, 
aangenaam) en de interessantheid. Een interessante tekst hoeft dus niet persé ook 
een aangename of leuke tekst te zijn. Met vervolgonderzoek zal moeten worden 
nagegaan wat precies het verschil is tussen een leuke en spannende tekst en de inte
ressantheid van een tekst.

Op de waarderingsvragen naar de duidelijkheid en moeilijkheid van de tekst 
vinden we geen effect van de identificatiemanipulaties, terwijl we dat wel zouden 
verwachten. Immers, een distantiërende tekst is minder complex (en dus gemak
kelijker en duidelijker) dan een identificerende tekst omdat er geen personages 
in voorkomen die iets zeggen, doen en willen. Uit een aanvullende analyse blijkt 
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dat de leerlingen zowel de distantiërende versies als de identificerende versies erg 
duidelijk en gemakkelijk vinden. De gemiddelde score op deze waarderingsvragen 
bedroeg voor de identificerende en distantiërende tekstversies samen 0.76 (score ligt 
tussen 0 en 1) voor zowel de duidelijkheid (sd=.43) als de gemakkelijkheid (sd=.43). 
Een verklaring hiervoor kan zijn dat de identificerende kenmerken de structuur 
van de tekst niet beïnvloed hebben, terwijl de structuur juist wel effect heeft op 
de duidelijkheid en moeilijkheid van een tekst. Een andere verklaring kan zijn 
dat leerlingen van het vmbo niet graag op vragenlijsten invullen dat iets moeilijk 
of onduidelijk voor hen is. Daarmee bevestigen ze immers de heersende opinie. 
Bovendien vereist het beoordelen van een tekst op duidelijkheid en moeilijkheid een 
abstractievermogen waar vmboleerlingen misschien niet over beschikken. Meer 
onderzoek is echter gewenst om het uitblijven van een effect op deze waarderings
vragen naar de duidelijkheid en moeilijkheid te verklaren.

Concrete aanbevelingen voor tekstontwerp

Uit de resultaten kunnen we enkele concrete tekstadviezen afleiden. Deze studie 
laat zien dat de toevoeging van identificerende kenmerken een vmbostudietekst 
wel leuker en spannender maakt, maar dat dit niet leidt tot een beter tekstbegrip. 
Vmboers zijn meer geholpen met teksten waarin de stof overzichtelijk en feitelijk 
wordt aangeboden met een expliciete en doorlopende tekststructuur. Inventarisa
tieonderzoek toont aan dat vmboleerlingen de studieteksten in hun schoolboeken 
over het algemeen saai vinden (zie hoofdstuk 2 van dit proefschrift). Het minder 
saai maken van de stof door het toevoegen van identificerende kenmerken zal  
gezien de resultaten uit deze studie  misschien wel leiden tot leukere teksten, maar 
niet tot betere leerprestaties. Het aantrekkelijker maken van de leerstof zal daarom 
eerder buiten de kaft van het studieboek moeten plaatsvinden. Het belangrijkste 
communicatieve doel van schoolboekteksten is ten slotte dat leerlingen er iets van 
leren.
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6 samenvatting en conclusie

belangriJkste resultaten

Zowel in de taalbeheersing en de tekstwetenschap als in veel onderwijs en taal
psychologisch georiënteerd onderzoek wordt aandacht besteed aan het effect van 
structuur en stijlkenmerken op tekstbegrip en tekstwaardering (zie bijvoorbeeld 
Andringa, 1996; Beck et al., 1995; BosAanen et al., 2001; Cozijn,Vonk & Noord
man, 2003; Degand & Sanders, 2002; Garner et al., 1989; Hidi, 2001; Hidi & 
Baird, 1988; Kamalski, 2007; McNamara et al., 1996; Sadoski et al., 2000; San
ders, 2001; Sanders & Noordman, 2000; Segal et al., 1997; Schraw & Lehman, 
2001; Spooren et al., 1998; Wade & Adams, 1990). Deze onderzoeken richten 
zich vaak alleen op ervaren, goede lezers. In dit proefschrift hebben we laten zien 
dat structuur en stijlkenmerken ook invloed hebben op het tekstbegrip en de 
tekstwaardering van zwakkere lezers. Uit de experimenten komt naar voren dat 
vmboleerlingen een studietekst het beste begrijpen wanneer in de tekst structuur
markeringen zijn opgenomen die de tekstrelaties expliciteren en zorgen voor een 
geïntegreerde tekst. Bovendien blijkt dat tekstkenmerken die de afstand tussen de 
lezer en de tekst verkleinen (zoals de toevoeging van personages) een leertekst wel 
leuker maken, maar een negatief effect hebben op het tekstbegrip van vmboleerlin
gen. Daarnaast zijn we in dit proefschrift nagegaan of er een relatie bestaat tussen 
de leesattitude en de leesprestatie. Het belangrijkste resultaat is dat het tekstbegrip 
van vmboleerlingen niet beïnvloed wordt door hun leesattitude. De leesprestatie 
hangt dus niet af van hoeveel leerlingen lezen in hun vrije tijd en van wat ze van 
lezen vinden.

In dit zesde hoofdstuk bespreken we kort per hoofdstuk de gestelde onderzoeks
vragen, gehanteerde onderzoeksmethoden en gevonden resultaten. In de discussie 
gaan we in op verklaringen voor de resultaten en doen we aanbevelingen voor ver
volgonderzoek.

6.1
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leesfrequentie en leeswaardering

In het eerste hoofdstuk is de theorie ingeleid en zijn de onderzoeksvragen geïntro
duceerd. Ook is kort weergegeven hoe de experimentele onderzoeken uit de overige 
hoofdstukken zijn opgezet en welke keuzes gemaakt zijn.

In het tweede hoofdstuk wordt verslag gedaan van een inventarisatieonderzoek 
waarmee we een reëel beeld wilden schetsen van het leesgedrag van vmboleerlin
gen. Leerlingen hebben enquêtes en een logboek ingevuld met vragen over hun 
leesgedrag thuis, maar ook over hun waardering voor de teksten die ze op school 
moeten lezen. Uit de resultaten komt naar voren dat 32% van de vmboleerlingen 
uit de tweede klas vrijwillig een boek leest na schooltijd. De meeste vrije tijd wordt 
echter besteed aan huiswerk, bellen, computeren, televisiekijken en andere zaken 
waar pubers zich mee bezighouden. Bovendien komt uit deze inventarisatie naar 
voren dat een grote groep vmboleerlingen de leerteksten die ze op school moeten 
lezen, saai vindt. Ook blijkt dat vmboleerlingen wat betreft leesgedrag een zeer 
heterogene doelgroep vormen. Er zijn leerlingen die heel veel lezen, maar ook veel 
leerlingen die nauwelijks lezen.

de relatie tussen leesattitude en leesprestaties

In het derde hoofdstuk zijn we experimenteel nagegaan in hoeverre de leesattitude 
invloed heeft op de leesprestatie van vmboleerlingen. Is het zo dat leerlingen die 
niet graag lezen, slechter presteren op tekstbegriptoetsen dan leerlingen die veel 
lezen en lezen wel waarderen? En bestaat de relatie ook andersom: gaan leerlingen 
die goed presteren op leestoetsen, meer lezen en waarderen deze leerlingen lezen 
meer dan leerlingen die geen goede leesprestatie laten zien? Om deze vragen te 
beantwoorden hebben vmboleerlingen een vragenlijst ingevuld over hun leesat
titude en thuisleesklimaat. Vervolgens hebben ze twee studieteksten gelezen en 
moesten ze begrip en waarderingvragen over deze teksten beantwoorden. Vijf 
weken later is dit experiment herhaald met dezelfde leerlingen. Leerlingen hebben 
tijdens deze tweede afname twee andere studieteksten met bijbehorende begrips
vragen gelezen dan tijdens de eerste afname, maar ze hebben wel dezelfde vragen 
beantwoord over hun leesattitude en thuisleesklimaat. De resultaten wijzen uit dat 
de leesattitude geen effect heeft op de leesprestatie en dat de leesattitude ook niet 
door de leesprestatie wordt beïnvloed. Leerlingen worden dus geen betere lezers 
omdat ze lezen leuk vinden om te doen, en leerlingen die goed zijn in lezen vinden 
lezen daardoor ook niet leuker. Wel zijn correlationele verbanden aangetoond van 
leesattitude en leesprestatie tijdens hetzelfde meetmoment. Deze verbanden zijn 

6.2

6.3
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echter zwak, wat overeenkomt met de resultaten uit andere studies (zie bijvoorbeeld 
Kuhlemeier, 1996).

effecten van structurerende tekstkenmerken

Het begrip van een studietekst kan beïnvloed worden door kenmerken uit de tekst 
zelf, zoals structuur en stijlkenmerken. In het vierde hoofdstuk zijn we daarom 
nagegaan welke effecten structuurkenmerken hebben op de tekstwaardering en het 
tekstbegrip van vmboleerlingen. Er is veel onderzoek naar de effecten van struc
tuurkenmerken op het tekstbegrip (zie voor een overzicht BosAanen et al., 2001; 
Kamalski, 2007; Sanders & Noordman, 2000; Sanders & Spooren, 2006). Het gaat 
in die onderzoeken echter vaak niet om zwakkere lezers of specifiek om studieboek
teksten. Wel kunnen we op grond van theoretische overwegingen en experimentele 
resultaten met ervaren lezers twee tegengestelde hypotheses formuleren over het 
effect van structuurkenmerken op het tekstbegrip van (zwakkere) vmboleerlingen. 
Ten eerste hebben we de hypothese van de maximale coherentie geformuleerd die 
voorspelt dat vmboleerlingen een studietekst beter begrijpen en meer waarderen 
wanneer de relaties in de tekst geëxpliciteerd zijn door structuursignalen en de zin
nen een geïntegreerd geheel vormen. Door deze expliciteringen hoeven lezers niet 
uitsluitend op eigen kracht inferenties te maken tussen de teksteenheden. De tekst 
helpt hen daarbij door de signalen die als processing instructors functioneren. Hier
door besparen de lezers cognitieve energie en kost het lezen van de tekst minder 
moeite dan wanneer de structuursignalen ontbreken (zie onder anderen McKeown 
et al., 1992; Degand & Sanders, 2002; Meyer et al., 1980; Ohlhausen & Roller, 1988; 
Sanders, 2001; Sanders, 2005). Dit effect blijkt vooral te gelden voor lezers zonder 
veel voorkennis over het onderwerp van de tekst (Kamalski, 2007; McNamara et 
al., 1996). Daar tegenover formuleren we de hypothese van de minimale cognitieve 
belasting, die voorspelt dat vmboleerlingen een studietekst het beste begrijpen en 
het meeste waarderen wanneer de teksten gefragmenteerd worden weergegeven en 
de leerlingen slechts kleine teksteenheden tegelijkertijd hoeven te verwerken. Hun 
werkgeheugen wordt dan minimaal belast, waardoor de lezers weinig cognitieve 
energie kwijt zijn en de tekst er gemakkelijk uitziet (zie bijvoorbeeld: McDaniels et 
al., 2002; Van Meriënboer & Sweller, 2005; Montgomery, 2003). Bovendien voor
spelt deze hypothese dat vmboleerlingen een tekst juist beter en dieper verwerken 
als de tekstverbanden niet zijn geëxpliciteerd omdat ze nu gedwongen worden de 
tekst actief te verwerken en er geen abstracte begrippen zoals connectieven in de 
tekst aanwezig zijn.

6.4
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In het vierde hoofdstuk wordt eerst een corpusanalyse beschreven waarmee 
is nagegaan welke structuurkenmerken voorkomen in de studieteksten voor het 
vmbo. Uit deze corpusanalyse blijkt dat vooral in de studieboeken voor de ba
sisberoepsgerichte leerweg veel gefragmenteerde teksten voorkomen met korte 
hoofdzinnen, waarin de coherentierelaties niet geëxpliciteerd zijn door connectie
ven. Vervolgens is met een experimenteel onderzoek nagegaan of vmboleerlingen 
een geïntegreerde tekst of juist een gefragmenteerd weergegeven tekst het beste 
begrijpen en het meeste waarderen. Er zijn acht onderzoeksteksten ontwikkeld 
die of gefragmenteerd of geïntegreerd werden aangeboden aan vmboleerlingen. 
In de gefragmenteerde teksten begint iedere zin op een nieuwe regel en zijn geen 
structuursignalen zoals connectieven opgenomen die de coherentierelaties tussen de 
teksteenheden expliciteren. In de geïntegreerde teksten lopen de zinnen wel over de 
regels heen en zijn coherentierelaties geëxpliciteerd zodat de tekst een geïntegreerd 
geheel vormt. Na het lezen van de onderzoeksteksten hebben de leerlingen verschil
lende begripsvragen beantwoord: meerkeuzevragen naar de verbanden in de tekst, 
tijdbalkvragen waarbij leerlingen gegeven zinnen uit de tekst op chronologische 
volgorde moesten rangschikken, en schemavragen. Bij deze schemavragen hebben 
leerlingen een schema beantwoord dat bestaat uit een aantal door connectieven 
verbonden lege hokjes. Deze connectieven komen overeen met de causale relaties 
in de tekst. Leerlingen hebben gegeven zinnen uit de tekst zodanig in de hokjes 
van het schema ingevuld dat de coherentierelaties uit de tekst correct weergegeven 
zijn. Ook hebben leerlingen schemavragen gekregen waarbij ze zinnen uit de tekst 
onder de juiste label in een tabel hebben moeten indelen. Uit de resultaten komt 
naar voren dat leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg de begripsvragen na 
het lezen van een geïntegreerde studietekst beter kunnen maken dan na het lezen 
van een gefragmenteerde studietekst. Dit resultaat geldt ook voor de leerlingen uit 
de theoretische leerweg, met als uitzondering dat deze leerlingen een schemavraag 
even goed kunnen beantwoorden na het lezen van een geïntegreerde tekst als na het 
lezen van een gefragmenteerde tekst. Er zijn geen resultaten van de tekstmanipula
ties op de tekstwaardering aangetoond.

effecten van identificerende tekstkenmerken

Behalve de structuur kan ook de stijl van de tekst een belangrijke rol spelen bij het 
begrijpen en waarderen van een studietekst. De stijl kan immers voor een interes
sante tekst zorgen, die lezers waarderen omdat de tekst hen aanspreekt en waarbij 
lezers zich meer zullen inzetten dan bij het lezen van een oninteressante tekst die 
hen niet aanspreekt. In het vijfde hoofdstuk zijn we nagegaan wat het effect is 

6.5
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van bepaalde stijlkenmerken op het tekstbegrip en de tekstwaardering van vmbo
leerlingen. We hebben ons gericht op identificatiebevorderende kenmerken zoals 
de aanwezigheid van een personage, de beschrijving van emoties, het perspectief 
en de verteltijd. In bestaand tekst en literatuurwetenschappelijk onderzoek is al 
nagegaan hoe bepaalde stijlkenmerken kunnen worden geanalyseerd en hoe lezers 
reageren op deze kenmerken (Andringa, 1996; Bal, 1990; Sanders & Redeker, 1996; 
Schram, 1985; Segal et al., 1997; Van Peer & Pander Maat, 1996). Vaak gaat het in 
die onderzoeken echter niet om zwakkere lezers of om studieboekteksten, maar om 
ervaren lezers die complexe, langere literaire teksten lezen. Wel kunnen op grond 
van theoretische overwegingen en empirische bevindingen uit de literatuurweten
schap en tekstanalyse twee tegengestelde hypotheses geformuleerd worden. Ten 
eerste is er de hypothese van de identificatiebevordering. Deze hypothese voorspelt 
dat leerlingen een studietekst beter begrijpen en onthouden wanneer de tekst ken
merken bevat die de identificatiemogelijkheden vergroten zoals een personage, emo
ties, beschrijvingen en het perspectief (Andringa, 1996; Beck et al., 1995; Hidi & 
Baird, 1988; Sanders & Redeker, 1993; Segal et al., 1997; Van Peer & Pander Maat, 
1996). We verwachten dat identificerende kenmerken ervoor zorgen dat leerlingen 
zich betrokken voelen, waardoor de tekst interessanter wordt (Hidi & Baird, 1986; 
Hidi & Krapp, 1992; Krapp, 1999; Renninger, Hidi & Krapp, 1992; Sadoski, 2001). 
Hierdoor zullen leerlingen de tekst meer waarderen en zullen ze zich extra inzetten 
om de tekst goed te begrijpen en te onthouden.

Studieteksten waarin identificerende kenmerken de afstand tussen lezer en 
tekst minimaliseren, kunnen echter juist ook tot een minder goed tekstbegrip en 
een lagere waardering leiden. Deze aanname hebben we vertaald in de distantiebe-
vorderende hypothese. Deze hypothese voorspelt dat studieteksten met een zakelijke 
en afstandelijke stijl, zonder kenmerken die identificatie mogelijk maken, meer 
gewaardeerd en beter begrepen worden door vmboleerlingen dan identificerende 
teksten. Deze zakelijke stijl zou namelijk beter passen bij het genre studietekst. 
Bovendien zullen vmboleerlingen afstandelijk geformuleerde studieteksten beter 
onthouden en begrijpen dan de identificerende teksten omdat in de afstandelijke 
teksten geen identificerende kenmerken zijn toegevoegd die hen kunnen afleiden 
van de belangrijke informatie die bevraagd wordt in de begripstoetsen. Deze laatste 
aanname wordt ondersteund door de theoretische overwegingen van het seductive 
details effect (Garner et al., 1989; Hidi & Baird, 1988). In het seductive details effect 
wordt verondersteld dat irrelevante details (zoals beschrijvingen of voorbeelden) 
informatieve teksten wel interessanter maken, maar dat (goede) lezers door deze de
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tails niet meer letten op de kerninformatie uit de tekst.17 Ook het selective attention 
model (Anderson, 1982) geeft theoretische onderbouwing voor de distantiebevorde-
rende hypothese.

Om na te gaan welke van de twee hypotheses juist is, zijn we eerst met een 
corpusanalyse nagegaan welke identificerende kenmerken voorkomen in de studie
teksten voor het vmbo. Uit deze corpusanalyse blijkt dat de meeste studieteksten 
weinig identificerende tekstkenmerken bevatten en voornamelijk afstandelijk en 
zakelijk zijn geformuleerd. Bovendien zijn we experimenteel nagegaan welk ef
fect identificerende en distantiërende kenmerken hebben op het tekstbegrip en de 
tekstwaardering van vmboleerlingen. Er zijn acht onderzoeksteksten ontwikkeld 
met een distantiërende of identificerende stijl waarbij de identificerende tekstversies 
inhoudelijk dezelfde kerninformatie bevatten als de distantiërende tekstversies. 
Ook de structuur van beide tekstversies is gelijk. In de identificerende tekstversies 
komen personages voor die emoties beleven en met andere personages converseren 
in de directe rede. Ook zijn deze teksten in de tegenwoordige tijd en het eerste 
persoonsperspectief geschreven. Daarnaast zijn tekstversies aangeboden met een 
zakelijke stijl. In deze distantiërende teksten komen geen personages voor, er wor
den alleen feitelijke gebeurtenissen vermeld en de teksten zijn geformuleerd in het 
derde persoonsperspectief en de verleden tijd. Een grote groep leerlingen heeft 
na het lezen van de onderzoeksteksten drie soorten begripsvragen beantwoord: 
meerkeuzevragen, tijdbalkvragen en schemavragen. De resultaten tonen aan dat de 
manipulaties geslaagd zijn: vmboleerlingen vinden een identificerende tekst leuker 
en spannender om te lezen dan een distantiërende tekst. Hiermee bevestigen we de 
identificatiebevorderende hypothese voor tekstwaardering. De identificatiekenmerken 
zorgen er echter niet voor dat leerlingen een tekst ook beter onthouden en begrij
pen. Vmboleerlingen scoren namelijk hoger op de begripsvragen na het lezen van 
de distantiërende studieteksten dan na het lezen van de identificerende studietek
sten. Deze resultaten tonen aan dat voor het tekstbegrip de distantiebevorderende 
hypothese aangenomen moet worden.

Met een tweede experiment zijn we nagegaan of een verklaring voor het aan
getoonde negatieve effect van identificerende kenmerken op tekstbegrip gevonden 
kan worden in een interactieeffect tussen structuurkenmerken en identificerende 
tekstkenmerken. Misschien zorgen identificerende kenmerken voor een minder 

17] Hierbij moet worden opgemerkt dat de operationalisering van het seductive details effect verschilt met de 
manipulatie van identificerende tekstkenmerken in onze experimenten. In de teksten die gebruikt worden bij 
onderzoek naar het seductive details effect wordt namelijk inhoudelijke informatie toegevoegd waardoor de 
kerninformatie en tekststructuur verandert, terwijl in onze identificerende onderzoeksteksten tekstkenmerken 
zoals tijd of perspectief of het voorkomen van een personage zijn gemanipuleerd waardoor de kerninformatie van 
de tekst niet veranderd is.
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duidelijke tekststructuur waardoor het tekstbegrip negatief wordt beïnvloed. En 
een expliciete tekststructuur kan misschien leiden tot een minder negatief ef
fect van identificerende kenmerken op het tekstbegrip omdat de expliciteringen 
de tekststructuur verduidelijken en de lezer helpen bij het leggen van de juiste 
verbanden (zie hoofdstuk 4). Van acht onderzoeksteksten zijn vier tekstversies ge
construeerd met een gefragmenteerde of geïntegreerde tekststructuur, in combinatie 
met een distantiërende of identificerende stijl. Leerlingen moesten begripsvragen 
beantwoorden na het lezen van drie onderzoeksteksten in verschillende versies. 
De resultaten wijzen uit dat van een interactie tussen structuur en stijlkenmerken 
geen sprake is. Leerlingen begrijpen een geïntegreerde tekst waarin structuur
kenmerken de coherentie bevorderen beter dan een gefragmenteerde tekst zonder 
coherentiemarkeringen, onafhankelijk van de stijl. Bovendien kunnen leerlingen 
begripsvragen beter beantwoorden na het lezen van distantiërende teksten dan na 
het lezen van identificerende teksten, onafhankelijk van de explicitering van de co
herentierelaties. In deze twee identificatieexperimenten hebben we een cluster van 
stijlkenmerken gebruikt waardoor we niet precies weten door welke tekstkenmerken 
het gevonden effect veroorzaakt is. Met een derde experiment zijn we daarom na
gegaan of de specifieke identificerende tekstkenmerken tijd en perspectief misschien 
verklaren waarom we geen positief effect hebben gevonden van identificerende 
tekstkenmerken op het tekstbegrip. Er zijn vier onderzoeksteksten ontwikkeld 
in vier versies. In deze tekstversies is de verleden tijd of de tegenwoordige tijd ge
combineerd met een eerste persoonsperspectief of derde persoonsperspectief. De 
resultaten laten zien dat het perspectief en de verteltijd geen effect hebben op het 
begrijpen van een tekst, maar dat leerlingen een studietekst het meest waarderen 
wanneer deze in de verleden tijd geschreven is in combinatie met een eerste per
soonsperspectief. De specifieke tekstkenmerken tijd en perspectief verklaren dus 
niet het aangetoonde negatieve effect van het cluster identificerende kenmerken op 
tekstbegrip.

aanbevelingen voor de onderwiJspraktiJk

Met de resultaten uit dit proefschrift kunnen we enkele adviezen formuleren voor 
de onderwijspraktijk en specifieker voor de manier waarop leerteksten voor het 
vmbo geformuleerd zouden kunnen worden. Ten eerste blijkt dat vmboleerlingen 
een heel heterogene doelgroep vormen. Er zijn veel leerlingen die weinig lezen en 
die zowel het lezen van studieboekteksten als het lezen van boeken in de vrije tijd 
saai vinden, maar er zijn ook heel veel leerlingen die wel frequent een boek lezen 
en plezier beleven aan zowel het lezen in hun vrije tijd als aan het lezen van studie

6.6
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boekteksten. Ook blijkt dat er grote verschillen tussen leerlingen zijn in leespresta
tie. Er zijn veel vmboleerlingen die goed presteren op begripstoetsen, maar er zijn 
ook heel veel leerlingen die onder de maat scoren. Deze heterogeniteit betekent dat 
het vrijwel onmogelijk is studieteksten te ontwerpen die voor alle vmboleerlingen 
geschikt zijn. Toch blijkt uit de resultaten van de studies uit dit proefschrift dat 
bepaalde tekstkenmerken ervoor kunnen zorgen dat de grootste groep vmbo
leerlingen de studieteksten beter begrijpen en onthouden. Zo zouden in de meest 
effectieve leertekst voor vmboleerlingen structuursignalen moeten worden opge
nomen, de tekst zou uit zowel hoofdzinnen als bijzinnen moeten bestaan en de 
zinnen zouden moeten doorlopen over de regels heen. Bovendien zouden optimale 
en effectieve studieboekteksten voor het vmbo geen identificerende tekstkenmerken 
moeten bevatten die de lezer bij de tekst betrekken. Omdat vmboleerlingen een 
tekst met identificerende kenmerken wel leuker en spannender vinden, zullen deze 
kenmerken alleen aan studieteksten toegevoegd moeten worden wanneer leerlingen 
de tekst niet hoeven te leren of te onthouden en de tekst alleen ter vermaak dient. 
Het identificerend maken van een tekst zorgt er immers niet voor dat leerlingen 
deze tekst beter begrijpen of onthouden. Verder blijkt uit het correlationeel onder
zoek naar de relatie tussen de leesattitude en de leesprestaties van vmboleerlingen 
dat deze relatie alleen bestaat op hetzelfde meetmoment. Van een causale relatie is 
geen sprake. Vmboleerlingen presteren niet beter op tekstbegriptoetsen wanneer 
ze vaak lezen, of lezen waarderen. Het bevorderen van de leesattitude moet daarom 
niet gezien worden als een middel om van vmboleerlingen betere lezers te maken.
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7 discussie

Een aantal resultaten uit de hoofdstukken van dit proefschrift geeft aanleiding tot 
discussie. Op deze discussiepunten zullen we in dit zevende hoofdstuk ingaan. Ook 
nuanceren we de bevindingen en zijn er methodologische kwesties die we hier aan 
de orde willen stellen.

validiteitbedreigende factoren

Gemaakte keuzes en factoren waar we nauwelijks invloed op hebben, hebben de 
validiteit van de leesexperimenten soms in het geding gebracht. In deze paragraaf 
zullen we deze keuzes en factoren bespreken.

Het vmbo wordt gekenmerkt door een grote heterogeniteit tussen leerlingen. 
Dat bleek ook bij de leesexperimenten en de inventarisatie van het leesgedrag van 
vmboleerlingen in dit proefschrift. Deze heterogeniteit maakt het moeilijk gene
raliserende uitspraken te doen die gelden voor de gehele doelgroep. Desalniettemin 
tonen de resultaten uit dit proefschrift aan dat er wel duidelijke effecten zijn van 
structuur en stijlkenmerken op het tekstbegrip van vmboleerlingen.

Bij het experiment naar de relatie tussen leesattitude en leesprestaties (hoofd
stuk 3) is gebleken dat de constructvaliditeit niet optimaal is. Vmboleerlingen zijn 
niet consequent bij het invullen van vragenlijsten waarin ze stellingen moesten 
beantwoorden op vijfpuntschaalvragen over hun thuisleesklimaat en leesattitude. 
Uit onderzoek blijkt dat dit probleem inherent is aan onderzoek met behulp van 
vragenlijsten (zie bijvoorbeeld de Proefpeiling aardrijkskunde, waarin leerlingen 
binnen een jaar zelfs van sekse veranderden, Kuhlemeier & Van den Bergh, 1998). 
Vervolgonderzoek is hier noodzakelijk.

7.1
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We hebben in de experimenten verschillende tekstkenmerken tegelijkertijd 
gemanipuleerd en daarbij generaliseren we over connectieven en coherentierela
ties. Een reden voor deze keuzes is dat we de teksten zo ecologisch valide mogelijk 
hebben willen houden. Zoals blijkt uit de corpusanalyses, komen in de studie
boekteksten verschillende tekstkenmerken en verschillende types coherentierelatie 
en connectieven tegelijkertijd in dezelfde studietekst voor. We hebben ons bij 
de manipulaties ook laten leiden door de verschillen tussen studiemethodes. De 
uiteenlopende manieren waarop tekstkenmerken worden gebruikt in studietek
sten geeft immers inzicht in de intuïties die methodemakers hebben over welke 
tekstkenmerken een tekst tot een optimale en effectieve studietekst maken. Dit is 
bijvoorbeeld de reden waarom we de effecten van de referentiële coherentie niet 
onderzocht hebben, en ons alleen gericht hebben op relationele coherentie. Uit een 
aanvullende corpusanalyse van vmbostudieboeken is namelijk gebleken dat er 
weinig variatie is in de manier waarop verschillende methodemakers referentiële co
herentie hebben toegepast. Een andere reden voor de grove manipulaties is dat met 
de leesexperimenten voor de eerste keer wordt nagegaan welke effecten bepaalde 
tekstkenmerken hebben op het tekstbegrip van vmboleerlingen. Nu blijkt dat het 
inderdaad mogelijk is deze effecten aan te tonen, kan in vervolgonderzoek nagegaan 
worden welke effecten de specifieke tekstkenmerken hebben op het tekstbegrip en 
de tekstwaardering van vmboleerlingen.

Natuurlijkheid van de tekstmanipulaties
Bij het construeren van de onderzoeksteksten was de eis van ecologische validiteit 
belangrijk. We hebben daarom alleen die structuur en stijlkenmerken gemanipu
leerd die ook daadwerkelijk voorkomen in de studieboekteksten, zoals blijkt uit de 
corpusanalyses. Ook hebben we zoveel mogelijk geprobeerd de onderzoeksteksten 
vergelijkbaar te houden met de teksten die in de studieboeken voorkomen. Dat 
neemt niet weg dat de uiteindelijke experimentele teksten niet op alle punten 
direct vergelijkbaar zijn met de in de praktijk gebruikte studieboekteksten. Zo 
hebben we bijvoorbeeld in het structuurexperiment (hoofdstuk 4) gefragmen
teerde onderzoeksteksten geconstrueerd waarin geen enkel (causaal, additief of 
contrasterend) connectief voorkomt, terwijl in de realiteit zelden studieboektek
sten voorkomen waarin helemaal geen connectief aanwezig is.18 De gefragmen
teerde onderzoeksteksten zijn dan ook extremer gefragmenteerd dan de meeste 
studieboekteksten.

18] In de studieboeken komen wel gefragmenteerde teksten voor waarin additieve connectieven zijn opgenomen, 
causale connectieven komen niet voor in verder gefragmenteerd weergegeven teksten.
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Hoewel de gebruikte onderzoeksteksten inhoudelijk overeenkomen met de 
echte teksten uit de studieboeken voor het vmbo, zagen de teksten die wij aan
geboden hebben tijdens de leesexperimenten er layouttechnisch anders uit dan 
de echte teksten in de studieboeken. Zo hebben we geen illustraties toegevoegd 
en slechts één tekst op een ongekleurde bladzijde aangeboden, terwijl in de stu
dieboeken veel illustraties voorkomen en er meerdere teksten op een kleurrijke 
bladzijde staan. Het zal echter voor een effect van tekstkenmerken op tekstbegrip 
niet uitmaken hoe de tekst layouttechnisch aangeboden wordt. We hebben im
mers condities met elkaar vergeleken waarin de teksten er wat betreft de layout 
hetzelfde uitzagen en waarin alleen de tekstkenmerken per conditie verschilden. 
Wel zou de leesmotivatie van vmboleerlingen door een kleurrijke, afwisselende 
layout beïnvloed kunnen worden. In vervolgonderzoek kan dit worden nagegaan.

aanvullende experimenten

In deze paragraaf bespreken we aanvullende leesexperimenten die we afgenomen 
hebben bij vmboleerlingen om discussiepunten naar aanleiding van gevonden 
resultaten op te helderen. Zo gaan we na of een cluster van structuurkenmerken 
hetzelfde effect heeft op tekstbegrip als de afzonderlijke structuurkenmerken uit het 
cluster. Ook gaan we na in hoeverre de plaats van identificerende tekstkenmerken 
een rol speelt bij het effect op tekstwaardering en tekstbegrip. Tot slot gaan we na 
hoe vmboleerlingen de vragen waarderen die in de experimenten gebruikt zijn om 
tekstbegrip te toetsen en in hoeverre deze vragen daadwerkelijk begrip toetsen op 
het niveau van het situatiemodel, het meest diepe begrip van een tekst.

7.2.1 AANVULLEND ExPERIMENT NAAR DE CLUSTERING VAN STRUCTUURkENMERkEN

Uit de corpusanalyses blijkt dat in de studieboekteksten vaak meerdere struc
tuur en stijlkenmerken samen voorkomen in een tekst. Daarom worden in de 
experimenten clusters van tekstkenmerken gebruikt. Zo worden in het structuur
experiment uit hoofdstuk 4 twee elementen tegelijkertijd gemanipuleerd: de expli
citering van de tekststructuur (de aanwezigheid van structuursignalen, waardoor 
ook bijzinnen ontstaan) en de integratie of fragmentatie van de tekst (de zinnen 
lopen over de regels heen, of als hoofdzin alleen tot het einde van de regel). Hier
door is niet goed na te gaan of het gevonden positieve effect van integratie bevor
derende tekstkenmerken op tekstbegrip veroorzaakt wordt door de geïntegreerde 
presentatie, of juist door het expliciteren van de tekststructuur. Ook leiden de twee 
manipulaties tot verschillen in de layout van de tekst, waardoor het tekstbegrip 
beïnvloed kan worden. Zo heeft een gefragmenteerde tekst kortere zinnen dan de 

7.2
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geïntegreerde tekst, terwijl het expliciteren van de coherentierelatie weinig invloed 
op de layout heeft.

Met een experiment zijn we nagegaan of de integratie en de explicitering 
afzonderlijk of in interactie met elkaar effect hebben op het tekstbegrip. Aan 
300 vmboleerlingen is gevraagd onderzoeksteksten te lezen die ook in het 
structuurexperiment uit hoofdstuk 4 van dit proefschrift gebruikt zijn. In de onder
zoeksteksten is in de ene versie de tekststructuur expliciet weergegeven, terwijl de 
structuur in de andere versie juist impliciet is. Bovendien lopen in de ene tekstversie 
de zinnen door over de regeleinden heen, terwijl in de andere versies de zinnen al
leen uit korte hoofdzinnen bestaan. Er werden dus vier tekstversies aangeboden (zie 
voor een voorbeeld, bijlage 5a):
– expliciet geïntegreerd;
– expliciet gefragmenteerd;
– impliciet geïntegreerd;
– impliciet gefragmenteerd.
Leerlingen hebben drie teksten in verschillende versies gelezen met bijbehorende be
gripsvragen (meerkeuzevragen en een schemavraag, zie bijlage 3b). Uit de resultaten 
komt naar voren dat er een interactieeffect optreedt voor alle begripsvragen samen. 
Uit dit interactieeffect blijkt dat in geïntegreerde teksten expliciete coherentiere
laties voor hogere scores op de begripsvragen zorgen, dan impliciete relaties. In de 
gefragmenteerde tekstversies leiden impliciete coherentierelaties juist tot het beste 
tekstbegrip (F (1, 640) = 18.12; p<.001). De mate van integratie van de tekst en de 
explicitering van de coherentierelatie ondersteunen elkaar dus in een cluster.

Er is meer onderzoek nodig om een verklaring te geven voor het interactieeffect 
tussen de explicitering van de coherentierelaties en de integratie van de tekst. Uit 
dit aanvullende clusteringexperiment blijkt dat leerlingen begripsvragen over de ge
fragmenteerde teksten beter beantwoorden wanneer de coherentierelaties impliciet 
blijven dan wanneer in gefragmenteerde teksten wel structuurexpliciteringen voor
komen. We zouden echter verwachten dat zwakkere lezers juist door explicitering 
van de coherentiestructuur in de gefragmenteerde teksten geholpen zouden worden. 
Het is immers moeilijk om in die gefragmenteerde teksten de zinnen op de juiste 
manier aan elkaar te verbinden, en connectieven zouden de lezers daar juist bij kun
nen helpen. De verklaring voor het gevonden resultaat kan zijn dat connectieven 
in gefragmenteerde teksten ‘vreemd’ aandoen. Gefragmenteerde teksten bestaan 
immers alleen uit hoofdzinnen, terwijl connectieven juist bijzinnen initiëren. Een 
andere verklaring kan zijn dat leerlingen meer cognitieve energie besteden aan het 
begrijpen van de coherentierelaties in de impliciete gefragmenteerde teksten, juist 
omdat ze in deze teksten niet door connectieven geholpen worden en het lastig is de 
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zinnen op de juiste manier te integreren. Deze extra cognitieve energie leidt dan tot 
een beter tekstbegrip, leerlingen doen immers extra hun best de tekst te begrijpen. 
Met leesprocesonderzoek kan deze verklaring onderzocht worden. Leerlingen zullen 
bij de impliciet gefragmenteerde teksten immers meer tijd nodig hebben en langer 
blijven fixeren op tekstdelen die aan elkaar verbonden moeten worden, dan bij het 
lezen van de expliciete gefragmenteerde teksten, waarin de relaties tussen de tekst
delen al duidelijk zijn.

7.2.2 AANVULLEND ExPERIMENT NAAR DE PLAATS VAN IDENTIFICERENDE kENMERkEN

In het identificatieexperiment uit hoofdstuk 5 hebben we identificerende ken
merken geïntegreerd met de leertekst aangeboden. Wanneer we de studieboeken 
die aangeboden worden op het vmbo analyseren, zien we dat een aantal metho
demakers er echter ook voor kiest identificerende kenmerken vooraf aan te bieden 
als inleiding die niet geleerd hoeft te worden (zie bijvoorbeeld Memo, een vmbo
studiemethode voor het vak geschiedenis). Uit onderzoek blijkt dat de plaats van 
interessante informatie een rol speelt bij de verwerking van een tekst. Zo komt uit 
onderzoek van Harp en Mayer (1998) naar voren dat lezers minder goed kunnen 
aangeven waar een tekst over gaat wanneer ze vóór de leerinformatie geconfron
teerd worden met interessante informatie. Wordt de interessante informatie echter 
geïntegreerd met de tekst aangeboden, dan blijken lezers de leerinformatie wel beter 
te kunnen reproduceren.19 De vraag is of deze plaatseffecten ook gelden voor identi
ficerende kenmerken in leerteksten voor vmboleerlingen. Deze vraag is onderzocht 
met een experimenteel onderzoek bij vmboleerlingen (Baan, Bal & Middelkoop, 
2007). 150 vmboleerlingen hebben drie tekstversies gelezen waarin identificerende 
kenmerken (zoals beschrijvingen van emoties of een sprekend opgevoerd perso
nage) geïntegreerd zijn aangeboden met de leertekst. Andere leerlingen hebben 
dezelfde tekstversies gelezen, maar daarin zijn de identificerende kenmerken vooraf 
aan de tekst aangeboden als een soort inleiding. Leerlingen hebben na het lezen 
begripsvragen beantwoord. De resultaten laten zien dat vmboleerlingen niet beter 
scoren op begripsvragen wanneer identificerende kenmerken als een inleiding bij 
de leertekst zijn weergegeven, dan wanneer deze kenmerken geïntegreerd zijn in de 
leertekst. De plaats van de identificerende kenmerken beïnvloedt het effect van deze 
kenmerken op tekstbegrip dus niet.

19] Dit in tegenstelling met de aanname van het seductive details effect, waarin interessante informatie in de leertekst 
juist afleidt van de belangrijke informatie.

SL_Land_Proefschrift_008.indd   145 26-1-2009   10:22:03



•   z w a k k e  l e z e r s ,  s t e r k e  t e k s t e n146

7.2.3 AANVULLEND ExPERIMENT NAAR DE EERSTE INDRUk

Wanneer vmboleerlingen identificerende, distantiërende, geïntegreerde of gefrag
menteerde teksten moeten lezen, kan de waardering voor die tekst voor een groot 
deel bepaald zijn door layouttechnische verschillen tussen de teksten. Zo is een 
identificerende tekst langer dan een distantiërende tekst doordat er in de identifi
cerende teksten informatie (zoals een personage en beschrijvingen van emoties en 
gesprekken) is toegevoegd. En een gefragmenteerde tekst bestaat uit alleen hoofd
zinnen die allemaal op een nieuwe regel beginnen, terwijl de zinnen in een geïnte
greerde tekst doorlopen over de regels heen. Geïntegreerde teksten hebben daardoor 
wel langere zinnen, maar de tekst in zijn geheel is korter dan een gefragmenteerde 
tekst. Om meer zicht te krijgen op de effecten van de lengte en opmaak van de 
tekst, is nagegaan hoe deze twee kenmerken de eerste indruk van vmboleerlingen 
beïnvloeden. Aan dit experiment hebben 335 vmboleerlingen meegedaan uit de 
basisberoepsgerichte leerweg. Als onderzoeksteksten zijn de teksten uit de lees
experimenten uit hoofdstuk 4 en 5 van dit proefschrift gebruikt. Leerlingen hebben 
geïntegreerde of gefragmenteerde onderzoeksteksten aangeboden gekregen die of 
identificerend of distantiërend zijn weergegeven. We hebben de leerlingen gevraagd 
drie teksten 10 seconden per tekst te bekijken. Vervolgens hebben de leerlingen na 
het bekijken van iedere tekst op een vragenlijst aangegeven hoe leuk, interessant, 
gemakkelijk, spannend, duidelijk en passend bij een studieboek ze de onderzoeks
teksten waardeerden. De resultaten wijzen uit dat leerlingen een gefragmenteerde 
tekst gemakkelijker vinden lijken dan een geïntegreerde tekst (F (1, 656) = 6.28; 
p=.013). Bovendien blijkt dat ze de identificerende teksten leuker en serieuzer 
vinden lijken dan de distantiërende teksten (F (1,=656) > 4.53; p<.03) terwijl de 
distantiërende teksten volgens de leerlingen een interessantere eerste indruk geven 
(F (1, 656) = 4.62; p=.03).

Een aantal methodeschrijvers heeft ervoor gekozen alleen gefragmenteerde 
studieteksten aan te bieden in de methodes voor de basisberoepsgerichte leerweg. 
Gezien de resultaten uit dit aanvullende experiment zorgt deze keuze ervoor dat 
leerlingen de teksten gemakkelijker vinden lijken. Een argument voor het opnemen 
van gefragmenteerde teksten zou dan kunnen zijn dat de fragmentatie leerlingen 
motiveert om de studietekst te gaan lezen. Het lijkt immers of het lezen van de 
tekst niet zoveel moeite zal gaan kosten. We kunnen echter concluderen dat de 
teksten met een gefragmenteerde presentatie misschien wel makkelijker lijken, 
maar dat deze teksten niet beter begrepen worden dan geïntegreerde teksten, zoals 
gebleken is uit het structuurexperiment (zie hoofdstuk 4). Het opnemen van ge
fragmenteerde teksten draagt dus niet bij aan het doel van studieteksten, namelijk 
dat de inhoud ervan geleerd en begrepen kan worden. Hetzelfde geldt voor identi

SL_Land_Proefschrift_008.indd   146 26-1-2009   10:22:03



1477  d I s c u s s I e    •

ficerende teksten, zoals is gebleken uit het identificatieexperiment. Identificerende 
teksten lijken leuker, maar na het lezen van deze teksten kunnen leerlingen de be
gripsvragen niet beter beantwoorden.

7.2.4 AANVULLEND VALIDATIE-ExPERIMENT

In de leesexperimenten hebben we tekstbegrip gemeten met meerkeuzevragen, sche
mavragen en tijdbalkvragen. Deze vragen toetsen het tekstbegrip op het niveau van 
het situatiemodel. De betrouwbaarheid van de schemavragen en tijdbalkvragen is 
in alle experimenten hoog, maar dat zegt niets over wat de vragen nu precies meten. 
Daarom zijn we met een drietal aanvullende validatieexperimenten nagegaan in 
hoeverre de gebruikte begripsvragen valide zijn (de zogenaamde known-group vali
diteit) en welk type begripsvragen vmboleerlingen het meeste waarderen.

waardering voor de begripsvragen

We hebben een groep van 229 vmboers gevraagd teksten te lezen en daarover bij
behorende schemavragen, tijdbalkvragen en meerkeuzevragen te beantwoorden. De 
teksten en begripsvragen zijn ook gebruikt in de experimenten uit hoofdstuk 4 en 5 
van dit proefschrift. Vervolgens hebben de leerlingen na iedere vraag op een vragen
lijst aangegeven hoe leuk, passend, moeilijk en duidelijk ze de vragen vonden. Het 
belangrijkste resultaat is dat leerlingen de meerkeuzevragen het meeste waarderen 
(t (1, n=914) > 7.27; p<.01). Leerlingen vinden meerkeuzevragen beduidend leuker, 
interessanter, duidelijker, gemakkelijker en beter passen bij een studieboek dan tijd
balkvragen of schemavragen.

known-group validiteit

In een validatieexperiment zijn we nagegaan of de known-group validiteit groot 
genoeg is bij de schemavraag en tijdbalkvraag. Doel van het onderzoek was na te 
gaan of deze vragen echt tekstbegrip meten en differentiëren tussen leesniveaus. 
Bovendien hebben we willen achterhalen of dit soort vragen echt tekstbegrip 
meten, en geen algemene kennis en logisch nadenken. We hebben ervaren lezers 
(210 docenten) en onervaren lezers (140 vmboleerlingen) schemavragen (α=.80) en 
tijdbalkvragen (α=.85) laten beantwoorden na het lezen van een onderzoekstekst 
die ook in eerdere leesexperimenten bij vmboleerlingen gebruikt is (zie hoofdstuk 
4 en 5). Uit de resultaten komt naar voren dat docenten zowel de schemavraag als 
de tijdbalkvraag beter beantwoorden dan vmboleerlingen (F (1, 348) > 31.56; p<.01). 
Beide vragen differentiëren dus tussen het niveau van lezers. Maar meten de vragen 
ook daadwerkelijk tekstbegrip? We hebben dit onderzocht door een groep vmbo
leerlingen vijf teksten met vragen te geven, terwijl een andere groep leerlingen 
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alleen de vragen moest beantwoorden zonder de tekst gezien te hebben. Wel is bij 
die laatste groep boven de vragen vermeld waar de bijbehorende tekst over gaat. 
Uit de resultaten komt naar voren dat leerlingen na het lezen van de teksten zowel 
de tijdbalkvraag als de schemavraag beter beantwoorden dan wanneer ze geen tek
sten gelezen hebben (F (1, 133) > 126.3; p<.001). Schemavragen noch tijdbalkvragen 
kunnen door vmboleerlingen ingevuld worden op basis van alleen voorkennis en 
logisch nadenken. Begrip van de gelezen tekst is dus noodzakelijk bij het invullen 
van deze vragen.

Wanneer lezers een tekst op het meest volkomen niveau verwerken, creëren ze 
een mentaal situatiemodel van een tekst. In dit situatiemodel wordt de informatie 
uit de tekst geïntegreerd met al bestaande kennis (zie hoofdstuk 1 en hoofdstuk 4). 
Het resultaat uit dit aanvullende experiment geeft aanwijzingen dat zowel schema
vragen als tijdbalkvragen inderdaad geschikte instrumenten zijn om daadwerkelijk 
diep begrip van de gelezen tekst op het niveau van het situatiemodel in kaart te 
brengen. Leerlingen moeten immers de informatie uit de tekst integreren met de 
kennis die ze al hebben, om de vragen correct te kunnen beantwoorden.

Formulering van de begripsvragen

Met een derde validatieexperiment zijn we nagegaan of de vorm en formulering 
van de schema en tijdbalkvragen van invloed is op de moeilijkheid van de vraag. In 
een experiment hebben we de tijdbalkvraag en schemavraag aangeboden bij onder
zoeksteksten in de volgende condities (voorbeelden van de verschillende condities 
zijn in bijlage 5 te vinden):
– origineel, zonder aanpassingen;
– met twee extra zinnen (er waren dan meer zinnen dan hokjes);
– met synoniemen in plaats van letterlijke zinnen uit de tekst;
– met synoniemen en twee extra zinnen.
De schemavraag is bovendien in een conditie aangeboden waarbij leerlingen de 
connectieven ook op de juiste plaats in het schema moeten invullen. De connectie
ven zijn bij dit schema dus nog niet op de juiste plaats in het schema voorgedrukt. 
Deze connectievenconditie werd ook in combinatie met de andere condities aan
geboden. De onderzoeksteksten en originele begripsvragen zijn ook in eerdere 
experimenten gebruikt (zie hoofdstuk 4 en 5 van dit proefschrift). 300 leerlingen 
hebben twee onderzoeksteksten gelezen en de bijbehorende vragen in een bepaalde 
conditie beantwoord. Bovendien moesten de leerlingen bij iedere tekst meerkeu
zevragen beantwoorden. De resultaten wijzen uit dat de score op de schemavraag 
het meest stijgt wanneer de leerlingen connectieven moeten invullen, extra zinnen 
krijgen en de in te vullen zinnen niet letterlijk uit de tekst komen, maar als synonie
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men zijn geformuleerd (2.56, se=.68).20 De schemavraag wordt het slechtst gemaakt 
wanneer extra zinnen worden aangeboden en de zinnen als synoniemen zijn ge
formuleerd (4,34; se=.69). De score op de tijdbalkvragen gaat omlaag ten opzichte 
van de vraag zonder aanpassingen, wanneer extra zinnen worden toegevoegd (1.19; 
se=.24) en de score op de tijdbalkvraag is het hoogst wanneer er geen aanpassingen 
gedaan zijn (5.50; se=.11).

Om er achter te komen of de aanpassingen de begripsvragen meer geschikt 
maken voor het meten van tekstbegrip, hebben we vervolgens een correlatieanalyse 
uitgevoerd waarbij we meerkeuzevragen als referentiepunt gebruikt hebben (α=.67). 
Hoe hoger de correlatie is, hoe waarschijnlijker het is dat de schema of tijdbalk
vragen hetzelfde construct meten als de meerkeuzevragen. Uit de correlatieanalyse 
komt naar voren dat de correlatie tussen de meerkeuzevragen en de originele sche
mavragen r=.29 bedraagt en dat de tijdbalkvraag zonder aanpassingen met r=.28 
correleert met de meerkeuzevragen. De scores op een schemavraag komen het meest 
overeen met de scores op meerkeuzevragen wanneer connectieven nog ingevuld 
moeten worden en er bovendien extra zinnen zijn toegevoegd (de correlatie met 
meerkeuzevragen bedraagt r=.48). Zoals is gebleken uit de eerste analyse, doen deze 
aanpassingen de score op de schemavraag niet stijgen of dalen ten opzichte van de 
schemavraag zonder aanpassingen. Voor de tijdbalkvraag geldt dat de scores op 
deze vraag het meest overeenkomen met de scores op meerkeuzevragen wanneer 
er twee extra zinnen zijn toegevoegd en de zinnen bovendien als synoniemen zijn 
weergegeven (de correlatie met meerkeuzevragen bedraagt dan r=.38). Deze aanpas
singen doen de score op de tijdbalkvraag ook niet stijgen of dalen ten opzichte van 
de tijdbalkvraag zonder aanpassingen, gezien de resultaten uit de eerste analyse.

Uit dit aanvullende experiment kunnen we concluderen dat de validiteit van 
de gebruikte begripsvragen goed is. Leerlingen maken de vragen slecht wanneer 
ze geen tekst gelezen hebben en goede lezers beantwoorden de vragen beter dan 
zwakkere lezers. Wel blijkt dat de vragen het meeste overeenstemmen met meerkeu
zevragen wanneer er bepaalde aanpassingen aan de vragen gedaan worden.

20] Wanneer de score gedeeld door de standard error (se) groter is dan 1.96 of kleiner is dan -1.96, dan is p<.05. 
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het meten van tekstbegrip biJ vmbo-leerlingen

Wanneer leerlingen hun studieboekteksten goed begrijpen, onthouden en leren, 
creëren ze van de tekstinformatie een mentaal situatiemodel. In dit situatiemodel 
integreren ze dan de kennis uit de tekst met de bestaande kennis waarover ze al 
beschikken (Kintsch, 1998; zie hoofdstuk 1 en hoofdstuk 4). In een schoolse situatie 
is het van belang te achterhalen in hoeverre leerlingen een tekst daadwerkelijk goed 
begrepen hebben. De toetsen die gebruikt worden bij het meten van tekstbegrip 
moeten daarom het situatiemodel in kaart brengen dat de leerling van de tekst 
gemaakt heeft. Met de aanvullende validatieexperimenten hebben we een rudi
mentaire maar robuuste test gedaan om te achterhalen in hoeverre niettraditionele 
begripsvragen zoals schemavragen en tijdbalkvragen gebruikt kunnen worden 
bij het toetsen van tekstbegrip op het niveau van het situatiemodel. De gevonden 
resultaten geven aanwijzingen dat de door ons gebruikte methodes krachtige instru
menten vormen om tekstbegrip op een diep niveau te meten bij (vooral de basis
beroepsgerichte) vmboleerlingen. Er ligt hier echter nog een groot onontgonnen 
onderzoeksterrein dat een uitdaging biedt voor vervolgstudies.

De gebruikte begripstoetsen roepen een aantal discussiepunten op die we hier 
willen bespreken. Bij de schemavragen en tijdbalkvragen hebben leerlingen letterlij
ke zinnen uit de tekst gekregen die ze hebben ingevuld in het schema of de tijdbalk. 
In hoeverre meten de vragen dan nog het gevormde situatiemodel? Wij denken dat 
juist door het geven van letterlijke zinnen uit de tekst, de leerlingen hun situatie
model zullen gebruiken bij het invullen van de schemavragen en tijdbalkvragen. 
Leerlingen hoeven de letterlijke informatie immers niet meer zelf te onthouden, 
waardoor ze meer energie kunnen besteden aan het reconstrueren van de coheren
tierelaties, wat niet kan zonder een gevormd situatiemodel (Kintsch, 1998; Zwaan 
& Radvansky, 1998).

Situatiemodellen verschillen per persoon, afhankelijk van voorkennis en eerdere 
ervaringen. De gebruikte schema en tijdbalkvragen moeten echter door alle leerlin
gen hetzelfde ingevuld worden en zijn bovendien geconstrueerd door onderzoekers 
die misschien andere situatiemodellen vormen dan de leerlingen. In hoeverre meten 
de gebruikte schemavragen en tijdbalkvragen dan nog tekstbegrip op het niveau 
van het situatiemodel? Uit de resultaten van de aanvullende validatieexperimenten 
is gebleken dat het voor veel vmboleerlingen niet mogelijk is om de schemavragen 
en tijdbalkvragen in te vullen zonder de tekst gelezen te hebben. Hierin vinden 
we een bevestiging dat de schemavragen en tijdbalkvragen wel degelijk tekstbegrip 
toetsen. Bovendien gaan we ervan uit dat de onderzoekers op basis van ervaring, 
voorkennis en kennis van tekststructuren weten welke relaties in de tekst belangrijk 
zijn om de tekstinhoud begrepen te hebben. Wanneer leerlingen de vragen goed in

7.3
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vullen, betekent dit dus dat ze de tekstrelaties hetzelfde geïnterpreteerd hebben als 
de onderzoekers. Of leerlingen daarnaast ook nog een ander correct situatiemodel 
van de tekst geconstrueerd kunnen hebben, is een volgende vraag. Meer onderzoek 
is dus gewenst om inzicht te geven in hoe vmboleerlingen een situatiemodel van 
een tekst construeren en hoe het tekstbegrip op het niveau van het situatiemodel bij 
deze leerlingen optimaal getoetst moet worden.

We hebben in onze leesexperimenten effecten op de zeer korte termijn uitgeslo
ten door de leerlingen na het lezen van de tekst waarderingsvragen te laten invullen 
en pas daarna de begripsvragen te laten beantwoorden. Op deze manier hebben we 
het tekstbegrip van de leerlingen getoetst, en niet of ze de tekst ook daadwerkelijk 
geleerd hebben. Het is zeker belangrijk om in vervolgonderzoek met een uitgestelde 
nameting na te gaan of de gevonden effecten ook gelden voor het daadwerkelijk 
leren van studieteksten.

Uit de experimenten blijkt dat de betrouwbaarheid van de schemavragen en 
tijdbalkvragen per tekst hoog is. Dat is niet onverklaarbaar. Zowel in de schema
vragen als in de tijdbalken zijn de verschillende hokjes afhankelijk van elkaar. 
Wanneer leerlingen immers een zin in een bepaald hokje ingevuld hebben, kan 
die zin niet meer in een ander hokje van het schema of van de tijdbalk geplaatst 
worden. De betrouwbaarheid van meerkeuzevragen is veel lager. Ook dat is 
te verklaren: de verschillende meerkeuzevragen bij één tekst zijn immers meer 
onafhankelijk van elkaar dan de hokjes uit de schema en tijdbalkvragen. Validatie
onderzoek met verschillende soorten meerkeuzevragen zal moeten aantonen hoe 
valide deze meerkeuzevragen daadwerkelijk zijn.

Effecten van voorkennis

Hoewel we voorkennis niet gemanipuleerd hebben in de leesexperimenten, kan 
de voorkennis van de leerlingen wel invloed hebben op de mate waarin ze teksten 
begrijpen en onthouden (zie onder anderen Kamalski, 2007). Onderzoek toont aan 
dat er een interactie is tussen voorkennis en coherentiemarkeringen in de tekst, 
bij het vormen van een adequaat situatiemodel (McNamara, 2001; McNamara et 
al., 1996). Uit leesexperimenten van McNamara en collega’s (1996) en Long et al. 
(2006) blijkt dat het voor lezers met veel voorkennis over het onderwerp van een 
tekst averechts werkt wanneer de structuur geëxpliciteerd wordt. Graesser, Millis en 
Zwaan (1997) geven als verklaring dat een coherente tekst lezers met veel voorken
nis het gevoel geeft dat ze alle expliciete verbanden uit de tekst begrepen hebben 
terwijl hun representatie in feite te oppervlakkig is voor begrip op het niveau van 
het situatiemodel (Graesser et al., 1997, p. 170). Met deze gedachtegang kunnen we 
de resultaten verklaren uit het structuurexperiment dat is weergegeven in hoofd
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stuk 4. Leerlingen uit de hogere leerwegen van het vmbo (die over meer voorkennis 
zouden moeten beschikken) scoorden na het lezen van een coherente tekst immers 
niet beter op een schematische situatiemodelvraag dan wanneer ze een tekst zonder 
coherentiemarkeringen lazen, terwijl de zwakkere leerlingen met minder voorkennis 
uit de lagere leerwegen wel hoger scoorden op deze situatiemodelvraag na het lezen 
van de coherente tekst. Kunnen we echter alleen op basis van de indeling in leer
wegen concluderen dat leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg over minder 
voorkennis over de te lezen onderzoeksteksten beschikken? Hier is meer onderzoek 
gewenst.

In de onderwijscontext is het doel van begripstoetsen dat ze testen hoeveel leer
lingen geleerd hebben van de stof uit de studiemethodes. Wanneer leerlingen deze 
begripsvragen puur op basis van voorkennis of algemene kennis beantwoorden, 
zonder daarbij informatie uit de leerteksten te gebruiken, is dat niet problematisch. 
De leerlingen laten dan immers toch zien dat ze beschikken over de vereiste ken
nis. Bij het beantwoorden van de begripsvragen in onze leesexperimenten willen we 
echter niet dat de leerlingen de vragen alleen beantwoorden op basis van voorken
nis. Dan kunnen we immers niet meer aantonen of bepaalde tekstkenmerken effect 
hebben op het tekstbegrip van de leerlingen. Studieteksten zijn over het algemeen 
nonfictief en bevatten dus feitelijke informatie die leerlingen mogelijkerwijs al kun
nen weten op basis van voorkennis. Omdat we ecologisch valide onderzoeksteksten 
geconstrueerd hebben die vergelijkbaar zijn met de studieteksten die gebruikt wor
den in het vmbo, weten we niet in hoeverre de effecten van voorkennis interacteren 
met de gevonden effecten van de tekstkenmerken. Bovendien is aan de correcte 
antwoorden die de leerlingen invullen niet af te lezen of ze dit antwoord gegeven 
hebben op basis van de tekstinformatie, of op basis van voorkennis of logisch na
denken. Uit de resultaten van de aanvullende validatieexperimenten kunnen we 
wel met enige voorzichtigheid concluderen dat de meeste leerlingen de gebruikte 
begripsvragen niet hebben kunnen beantwoorden zonder de tekstinformatie. 
Omdat deze aanvullende experimenten echter een eerste verkenning zijn naar het 
meten van tekstbegrip op het niveau van het situatiemodel bij vmboleerlingen, is 
degelijk vervolgonderzoek gewenst waarbij ook de rol van voorkennis nauwkeurig 
onderzocht wordt.
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het meten van tekstwaardering

Het meten van de tekstwaardering roept ook een aantal discussiepunten op. Aller
eerst hebben we geen sterke overalleffecten gevonden op de waarderingsvragen van 
de structuurmanipulaties en de identificatiemanipulaties. Alleen op de vragen naar 
de spannendheid en leukheid van de tekst zijn effecten aangetoond, niet op bijvoor
beeld de duidelijkheid of moeilijkheid. Een verklaring kan zijn dat vmboleerlingen 
niet in staat zijn om een metacognitief oordeel te vormen over de duidelijkheid, 
moeilijkheid en geschiktheid van een gelezen onderzoekstekst. Een andere verkla
ring kan zijn dat vmboleerlingen onderzoeksteksten nooit hoog zullen waarderen, 
omdat ze deze teksten verplicht moeten lezen en ze er ook nog (moeilijke of verve
lende) vragen over moeten beantwoorden zonder dat ze belang hebben bij het geven 
van het goede antwoord. Ze krijgen er immers geen punten voor. De leerlingen 
zullen dan ook voornamelijk extrinsiek gemotiveerd zijn om de teksten te lezen wat 
de waardering beïnvloed kan hebben. Met vervolgonderzoek zal moeten worden 
nagegaan hoe groot de invloed is van de leesmotivatie bij het afnemen van een 
tekstbegriponderzoek. Ook zal nader onderzocht moeten worden hoe problema
tisch het voor vmboleerlingen is om metacognitieve oordelen te verwoorden in een 
vragenlijst en in hoeverre dit vragenlijstonderzoek bij vmboleerlingen uit de lagere 
leerwegen belemmerend werkt.

7.4.1 TOPICINTERESSE

We vragen in de experimenten wat leerlingen van een tekst vinden. Maar deze 
waardering kan voor een zeer groot deel afhangen van het tekstonderwerp. Een 
tekst over moord of oorlog kan immers niet echt ‘leuk’ genoemd worden. Het is 
interessant om met vervolgonderzoek na te gaan in hoeverre vmboleerlingen hun 
tekstwaardering baseren op het onderwerp van de tekst.

Op basis van de resultaten kunnen we concluderen dat manipulaties van 
identificatiekenmerken wel effect hebben op de tekstwaardering, los van het on
derwerp van de tekst. Uit het identificatieexperiment komt immers naar voren dat 
leerlingen de identificerende teksten leuker en spannender vinden. Aangezien de 
onderwerpen van de identificatieversies en distantieversies exact gelijk zijn, betekent 
dit dat de manipulatie van de stijlkenmerken wel degelijk invloed heeft op de mate 
waarin leerlingen een tekst leuk en spannend vinden.

7.4.2 BETROkkENHEID

We meten met de tekstwaarderingvragen onder andere de interessantheid van een 
tekst. In de theorie wordt er echter van uitgegaan dat identificatie leidt tot meer 
betrokkenheid (zie onder andere Hidi, 2001; Hidi & Baird, 1988; Sadoski, 2001; 
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Tellegen & Lampe, 2000). Die vraag naar de betrokkenheid hebben we in onze 
experimenten echter niet gesteld. Het is interessant om in vervolgonderzoek deze 
vraag alsnog te stellen om te achterhalen of de gebruikte manipulatie niet alleen 
leidt tot meer interesse voor een tekst, maar ook tot meer meeleven, voorstellings
vermogen en betrokkenheid, zoals onder andere verondersteld wordt in de narrato
logie (zie onder andere Anderinga, 1996; Van Peer & Pander Maat, 1996; Sanders & 
Redeker, 1996).

leZen: product- of procesonderZoek?

Wanneer we zicht willen krijgen op hoe goed leerlingen een tekst onthouden en 
begrijpen moeten we onderzoek naar het leesproduct (of de leesprestatie) combine
ren met onderzoek naar het leesproces. Met leesproductonderzoek krijgen we zicht 
op hoe goed leerlingen een tekst onthouden en begrijpen, maar we krijgen geen 
antwoord op de vraag waarom een leerling een tekst niet begrijpt. Met onderzoek 
naar het leesproces kunnen we tijdens het lezen in kaart brengen wat er gebeurt in 
het hoofd van de lezers en welke leesstrategieën ze bijvoorbeeld gebruiken. Wan
neer we de leesprestatie of leesproduct onderzoeken, kunnen we gebruikmaken van 
begripstoetsen, interviews of vragenlijsten. Om het leesproces in kaart te brengen 
worden instrumenten gebruikt die de leestijden meten, of registreren welke oog
bewegingen lezers maken tijdens het lezen (eye-tracking). Blijven ze fixeren op een 
bepaald woord? Of bewegen de ogen van boven naar beneden over de tekst heen? 
Leesprocesonderzoek vindt altijd plaats achter een computer waar lezers tekst(delen) 
op het scherm moeten lezen. Hierdoor wijkt de onderzoekssituatie bij leesproceson
derzoek meer af van de werkelijke schoolse situatie waarin leerlingen teksten lezen 
dan bij leesproductonderzoek.

7.5.1 STRUCTUURkENMERkEN EN HET LEESPROCES

Uit de resultaten van de leesexperimenten weten we nu dat effecten van structuur 
en identificatiekenmerken aangetoond kunnen worden op de leesprestatie van 
vmboleerlingen. We meten in de leesexperimenten uit dit proefschrift echter uit
sluitend effecten op het tekstbegrip omdat we daarmee aansluiten bij de onderwijs
context. Daarin wordt immers ook pas na het lezen van teksten getoetst hoe goed 
leerlingen teksten hebben opgeslagen en verwerkt. Er is nog heel weinig bekend 
over het leesproces van vmboleerlingen. De vraag naar de effecten van tekstken
merken op het leesproces is echter wel relevant om onze resultaten goed te kunnen 
begrijpen en verklaren. Zo tonen we met het experiment naar de effecten van struc
tuurkenmerken (hoofdstuk 4) aan dat explicitering van de coherentierelaties leidt 
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tot beter tekstbegrip. Maar komt dat inderdaad doordat structuursignalen zoals 
connectieven ervoor zorgen dat leerlingen de relaties in de tekst niet zelf hoeven 
te leggen en daarmee cognitieve energie besparen? Of zorgen structuursignalen 
ervoor dat leerlingen langer stilstaan bij de coherentierelaties en juist meer energie 
besteden aan het verwerken van deze relaties? Onderzoek naar het leesproces is 
nodig om aan te tonen welke verklaring de juiste is. Met leerprocesonderzoek kan 
immers worden nagegaan hoeveel cognitieve energie leerlingen gebruiken bij het 
interpreteren van coherentierelaties en op welke tekstelementen de leerlingen fixe
ren (zie bijvoorbeeld Cozijn et al., 2003). Als bijvoorbeeld met leesprocesonderzoek 
aangetoond wordt dat leerlingen kortere leestijden hebben tijdens het lezen van de 
zinnen na een structuursignaal in de geïntegreerde tekstversies dan tijdens het lezen 
van deze zinnen in de gefragmenteerde tekstversies, betekent dit dat structuursigna
len ervoor zorgen dat leerlingen minder cognitieve energie hoeven te besteden aan 
het interpreteren van de coherentierelaties. Ze worden als het ware geholpen door 
de structuursignalen waardoor ze cognitieve energie besparen en de relaties sneller 
kunnen leggen. En wanneer onderzoek naar het leesproces laat zien dat leerlingen 
in de geïntegreerde onderzoeksteksten juist langer doen over de zinnen na het struc
tuursignaal dan over dezelfde zinnen in de gefragmenteerde teksten, dan betekent 
dit dat ze meer aandacht en cognitieve energie gebruiken bij het juist interpreteren 
van coherentierelaties, wat leidt tot een beter tekstbegrip.

Zelfs als duidelijk is dat het leesproces sneller verloopt, zijn er nog minimaal 
twee verklaringen voor het resultaat dat leerlingen een tekst met structuursignalen 
beter begrijpen dan een tekst zonder structuursignalen. Een eerste verklaring is 
dat leerlingen in een tekst met structuursignalen minder ‘integrerende’ inferenties 
hoeven te maken dan in een tekst zonder structuurmarkeringen. In recent leespro
cesonderzoek is aangetoond dat structuursignalen het leesproces vergemakkelijken 
doordat de signalen ervoor zorgen dat het integratieproces eenvoudiger verloopt 
(Mulder, 2008; Sanders & Noordman, 2000). Structuursignalen geven immers aan 
hoe de teksteenheden aan elkaar verbonden moeten worden. Lezers kunnen in een 
tekst met structuursignalen daarom gemakkelijker de juiste teksteenheden verbin
den dan in een tekst waarin geen structuursignalen zijn opgenomen. Een tweede 
verklaring is dat de structuursignalen het aantal keuzes beperken waardoor leerlin
gen een tekst met structuursignalen beter begrijpen dan een tekst zonder signalen. 
Wanneer bijvoorbeeld in een leertekst een coherentierelatie gemarkeerd is met een 
omdat, kan de leerling deze coherentierelatie niet meer als een opsomming interpre
teren. Het aantal mogelijke inferenties is dan beperkt en het interpreteren van de 
coherentierelatie is daardoor gemakkelijker.
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Bovendien kan leesprocesonderzoek aantonen wat fragmentatie tijdens het lezen 
doet. Wordt het werkgeheugen inderdaad minder belast doordat leerlingen alleen 
korte teksteenheden hoeven te verwerken? Of kost het leerlingen moeite en dus 
tijd om relaties tussen de afzonderlijk weergegeven hoofdzinnen te leggen omdat 
deze relaties niet geëxpliciteerd zijn? Oogbewegings en leestijdenonderzoek kan 
antwoorden opleveren op dergelijke vragen. Zo zullen leestijden langer zijn in ge
fragmenteerde tekstversies dan in geïntegreerde tekstversies wanneer het lezen meer 
moeite kost doordat de coherentierelaties niet geëxpliciteerd zijn.

7.5.2 IDENTIFICERENDE kENMERkEN EN HET LEESPROCES

Leesprocesonderzoek kan ook de resultaten bij de identificatieexperimenten verkla
ren. Wanneer de identificerende kenmerken inderdaad vervreemdend werken (zoals 
we suggereren in hoofdstuk 5 van dit proefschrift) zou dat bijvoorbeeld zichtbaar 
moeten worden in langere leestijden van de identificerende tekstversies ten opzichte 
van de distantiërende tekstversies. Tot slot kan leesprocesonderzoek duidelijkheid 
geven over de rol van leesmotivatie bij het lezen van identificerende tekstversies en 
het gevonden negatieve effect van identificerende kenmerken op tekstbegrip. Lezen 
leerlingen de identificerende tekstversies sneller omdat identificerende kenmerken 
de teksten leuker maken en de leerlingen meer ‘meegesleept’ worden? En hebben 
ze daardoor te weinig aandacht voor de relevante informatie die terugkomt in de 
begripstoetsen (vergelijk het selective attention model van Anderson, 1982)? Of gaan 
leerlingen de identificerende tekstversies juist langzamer lezen omdat ze zich zó 
identificeren met de tekstinformatie dat ze stil staan bij emoties van de persona
ges en deze emoties zelf ook voelen en beleven (en scoren leerlingen slecht op de 
begripsvragen omdat ze te veel emoties ervaren hebben?). Het zijn interessante vra
gen voor vervolgonderzoek waarbij gebruikgemaakt wordt van zowel leesproces als 
leesproductonderzoeksmethodes.

Voor zover wij weten is nog nooit een leesprocesonderzoek van dit type verricht 
bij zwakkere lezers zoals leerlingen van het vmbo. Dat de tekstbegripresultaten die 
we in dit proefschrift hebben gevonden redenen geven om dat wèl te gaan doen, 
moge duidelijk zijn. Maar zijn er niet erg veel praktische bezwaren? En is de expe
rimentele onderzoekssituatie niet erg onnatuurlijk: lezers die in donkere laboratoria 
zin voor zin een tekst moeten lezen met een zware camera op hun hoofd? Zulke on
vriendelijke onderzoeksmethodes zijn tegenwoordig gelukkig niet meer nodig. De 
nieuwe generatie eye-tracking-apparatuur biedt de mogelijkheid om exact oogbewe
gingen te meten terwijl leerlingen een volledige tekst rustig op een computerscherm 
kunnen lezen, gewoon op school in hun eigen klaslokaal.
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tot slot

Met degelijk uitgevoerd experimenteel onderzoek hebben we aangetoond dat het 
mogelijk is om effecten van structuur en stijlkenmerken te toetsen op het tekstbe
grip en de tekstwaardering van vmboleerlingen. Met de resultaten hebben we meer 
duidelijkheid kunnen scheppen over hoe effectieve studieteksten voor vmboleerlin
gen geformuleerd kunnen worden. De resultaten bieden interessante aanknopings
punten voor vervolgonderzoek naar zowel het leesproces als naar het leesproduct 
van vmboleerlingen. Dit onderzoek is zelfs noodzakelijk omdat goed kunnen lezen 
van cruciaal belang kan zijn, en dit voor veel leerlingen van het vmbo juist niet zo 
vanzelfsprekend is.

7.6
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 summary in english21 
 
 
 
less skilled readers,  well built texts?
effects of tex t- and reader- char acteristics on tex t 
comprehension and tex t appreciation of vmbo-pupils 
( prevoc ational educ ation )

This dissertation reports on experimental research into the effects of text and 
reader characteristics on text comprehension and text appreciation of lessskilled 
readers for their study texts at school. These lessskilled readers attend the Dutch 
Prevocational Education (also known as ‘vmbo’). The vmbo mainly provides 
practical education: pupils are educated in the profession of cook, waitress, nurse, 
electrician, or gardener. Media and research often assume that pupils of the vmbo 
have a negative reading attitude. Also, they are not thought to be motivated to do 
homework for school or read in their free time. As a consequence, it is assumed that 
a lot of vmbopupils are not able to read well, and that they are unable to read study 
texts for school accurately (Hacquebord, et al., 2004). For this reason, it is impor
tant to investigate which characteristics influence the reading capability of the less 
skilled readers of the vmbo.

In chapter 2, 3, 4, and 5 of this dissertation four main studies are presented. 
In the first chapter we will give an introduction and present the main research 
questions. The dissertation ends with a discussion in which we point out the main 
results, give possible explanations for these results, make suggestions for future 

21] I like to thank Rosie van Veen for helping me with this translation 
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research, and give practical advice for writers of study text on the vmbolevel. For 
each study, this summary will give a short overview of the research questions, the 
methods we used, and the results we found.

STUDy 1 

INVENTORy READING BEHAVIOR

In the first study we investigated to what extent the common assumption that 
vmbopupils have a negative reading motivation and reading attitude is true. We 
used a questionnaire and a logbook to record how vmbopupils appreciate reading 
in their free time, what they like and don’t like about books, how often they read, 
and what their opinion is about the texts they have to read at school (see also Otter, 
1995; Tellegen en Lampe, 2005).

The results show that 32% of the vmbopupils read a book in their free time. 
They spend most of their free time making home work, watching tv, listening to 
music, making phone calls and playing computer games. Moreover, the results 
show that half of the vmbopupils are bored by the texts they have to read for 
school. Finally, we conclude that the reading behavior of vmbopupils shows strong 
heterogeneity. There is a large group that does not appreciate reading books or 
studytext, but there are also many pupils who read often and who do like reading 
a lot.

STUDy 2 

EFFECTS OF READING ATTITUDE

In the second study we examined to what extent the reading attitude of vmbo
pupils affects their comprehension skills. The questions we investigated were: Do 
pupils who do not like reading and who do not read often perform worse than 
pupils with a positive reading attitude? And does this relation also exist the other 
way around? Are pupils with good comprehension scores better motivated to read 
in their free time? In most studies the relation between reading attitude and read
ing skills is interpreted as a causal relation (see Boland, 1989; Otter, 1995). In this 
study we investigate to what extent this relation really exists. By using a correla
tional experiment we examined whether we can interpret this relation as causal: 
do reading attitudes affect reading skills or are reading attitudes caused by reading 
skills? To answer these questions we asked vmbopupils to fill in a questionnaire 
about their reading attitude and reading frequencies. We also asked questions about 
the reading stimulation from parents and friends. After answering the survey, 
pupils had to read two study texts and answered comprehension questions about 
these texts. Five weeks later, the same procedure was repeated. The only difference 
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was that pupils read different study texts. We performed a statistical analysis to 
compare and to correlate the scores from the first measurement with the scores of 
the second measurement.

The results show no causal effect between reading attitude and text comprehen
sion scores. Pupils do not become better readers if they like reading, and a good 
comprehension of study texts does not lead to a better reading attitude. However, 
we did find weak correlations between reading attitude and text comprehension 
during the same measurement: pupils who like reading, score higher on the com
prehension questions than pupils who do not like reading, measured at the same 
moment. This is comparable with other studies (see Kuhlemeier, 1996).

STUDy 3 

EFFECTS OF INTEGRATING STRUCTURE CHARACTERISTICS

In the fourth chapter, we report an empirical study of the effects of integrating 
structure characteristics in the text comprehension and appreciation of vmbo
pupils. Many researchers have focused on the effect of structure characteristics 
on text comprehension (see for an overview BosAanen, Sanders, & Lentz, 2001; 
Kamalski, 2007; Sanders & Noordman 2000; Sanders & Spooren, 2007). Although 
these studies do not focus on lessskilled readers or study texts, this theoretical 
background allows us to formulate two contrasting hypotheses concerning the 
effects of structure characteristics on the text comprehension of lessskilled readers: 
(some) pupils of the vmbo. First, we formulated the hypothesis of maximum coher-
ence. This hypothesis predicts that vmbopupils will understand a study text better 
when the text relations are clarified with connectives or other structure signals and 
when the sentences are integrated (a so called integrated text), than when a text 
consists of implicit coherence relations and only main clauses that start on a new 
line (a socalled fragmentized text). The following examples illustrate the difference 
between an integrated text and a fragmentized text.

(example of a fragmentized text)
…

There had to be a German empire.

Hitler wanted to be the leader of that.

He had to conquer other countries.

Hitler had built a large army…

(example of an integrated text)
…

There had to be a German empire and Hitler 

wanted to be the leader of it.

however, he needed to conquer other countries 

first. that’s why Hitler had built a large army…

The assumption is that in an integrated text, readers are helped by the structure sig
nals to interpret the coherence relations. As a result, they will understand and com
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prehend the integrated text better than a fragmentized text in which they get no 
help from structure signals (Degand & Sanders, 2002; Kamalski, 2007; McKeown, 
Beck, Sinatra, & Loxterman, 1992; McNamara, Kintsch, Songer, & Kintsch, 1996; 
Meyer, Brandt, & Bluth, 1980; Mulder, 2008; Ohlhausen & Roller, 1988; Sanders, 
2001; Sanders, 2005).

On the other hand, we have the hypothesis of minimal cognitive load theory. 
This hypothesis assumes that especially less skilled readers will understand a frag
mentized study text better than an integrated text. Structure signals are mainly 
abstract words such as however, because, so, and although, and are therefore hard to 
understand for lessskilled readers. Also, less skilled readers are generally not able 
to interpret too much text information at the same time. Their working memory 
is not as capable as the working memory of good readers. Therefore, lessskilled 
readers will understand a text best if this text has only short mainclauses and no 
subordinate clauses (like in a fragmentized text). In that case the readers only have 
to comprehend short clauses, and as a consequence their working memory will be 
minimally loaded (McDaniels, Hines, & Guynn, 2002; Montgomery 2003; Van 
Meriënboer & Sweller, 2005). The hypothesis of minimal cognitive load also predicts 
that lessskilled readers will understand a fragmentized study text better because 
the absence of structure signals will force them to comprehend the texts in an active 
way.

In the fourth chapter, we first describe a corpusanalysis. With this analysis we 
recorded which structure signals appear in study books that are used for history 
lessons on all levels of the vmbo. The results of this corpusanalysis show that frag
mentized texts appear mostly in the study books for the lowest level of the vmbo. 
The texts in books for the higher levels consist of more integrated texts.

Next, we investigated the following research question: do pupils of the vmbo 
understand and appreciate integrated or fragmentized study text the best? We used 
eight experimental texts which we based on the real study texts from the vmbo
study books. We constructed two versions of each text: one fragmentized and one 
integrated version. The content of the text was kept constant in both versions as 
much as possible. A large group (582) of pupils of the vmbo had to read three text 
versions of different texts. After reading they were instructed to answer apprecia
tion questions on a Likert-scale. When they had finished the appreciation questions, 
they had to answer three different types of comprehension questions. The results 
show that vmbopupils score higher on comprehension questions after reading an 
integrated text than after reading a fragmentized text. The results do not show an 
influence of text manipulation on text appreciation. Thus, we confirmed the hy
potheses of maximum coherence in this experiment.

SL_Land_Proefschrift_008.indd   176 26-1-2009   10:22:05



177s u m m a r y  I n  e n g l I s h    •

Because we used nonconventional tasks to measure text comprehension, we 
will describe these tasks shortly in the section below.

Measuring text comprehension

We tried to measure the text comprehension on an optimal and deep level. There
fore, we constructed tasks that should measure text comprehension on the situation 
model level (see Kintsch, 1998; McNamara, et al, 1996). In order to have an optimal 
understanding of a text, readers construct a coherent mental representation of the 
text. If they construct this representation on the level of the situation model, they 
are able to retrieve the text information for a long time after reading the text. In 
that case, we speak of deep and optimal text comprehension and learning form 
texts. To construct a mental representation on the level of the situation model, 
readers integrate the new text information within their world knowledge and the 
information from their long term memory about the same or relevant contents and 
context, and also the knowledge about timeordering and causality. For example, 
readers read the following sentence:

 Hitler conquered Poland in 1939. As a result a world war started in 1940.

To construct a coherent mental representation on the level of the situation model, 
readers has to integrate this sentence with their knowledge about time: 1939 hap
pened before 1940. They also have to interpret a causal relation that is explicated 
by the signal as a result. Readers do not only have to know the meaning of this 
signal, they also have to know that this signal means that the second sentence is a 
consequence of the first sentence. They also have to integrate the information in the 
text with their general world knowledge and background knowledge to understand 
this sentence well. For example, they have to know what a war means but also that 
Hitler was dictator of Germany in that time. Readers must also know that leaders 
of other countries did not agree with the ideas of Hitler and his attack on Poland. 
So, in order to understand the text, the readers have to combine this knowledge 
with the information from the text.

We constructed time orderingtasks to measure text comprehension on the level 
of the situation model. In the timeordering task pupils had to fill in given sentenc
es from the text in the good position on a timeline. To give the correct answer, they 
had to use their knowledge about linear timeordering (consecution) from their 
general world knowledge. An example is given below.
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Example time-ordering task
(Concerning a text about the assessing of a Russian writer during the communism).

Put the sentences below in the right boxes. Use only the numbers of the senten
ces. Each sentence fits in one box.

Sentences

1. Interviewing eye - witness

2. Dying in hospital

3. Threatening

4. writing about communism

5. Pricked by a umbrella

6. Communism has the power

7. Find assassins

8. Escaped to London

Start End

We also constructed scheme tasks to measure comprehension on the level of the 
situation model. In these scheme tasks pupils had to order given sentences from 
the text in empty boxes in a scheme. The connections between the empty boxes 
are clarified by connectives that are comparable with the relations described in the 
texts. To answer these tasks correctly, pupils have to use knowledge about causality 
from their general world knowledge. An example of a schemetask is given below.

Example of a causal scheme task
(Concerning a text about hygiëne in the court of Lodewijk xIv).

Read this text carefully and fill in the scheme below without using the text. 
Only use the numbers of the sentences. Each sentence fits in one box.

Sentences

1. It stinks in the palace

2. People do not wash themselves

3. People sleep with their wigs on

4. there are no toilets in the castle

5. The people shit in the rooms

6. In the opinion of the king, washing is unhealthy

7. The lice and fleas jump into the blankets
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The wigs are full of lice and fleas. 

Problem 1 Problem 2

Because

Because

Because

As a consequence

As a consequenceFor this reason

We also constructed sorting tasks like McNamara, et al (1996) and Kamalski (2007) 
did before. In this sorting tasks pupils had to sort given sentences from the text 
into groups. For example, if there are three reasons described for a certain problem, 
pupils had to sort these three reasons together under the title reason. In our experi
ment the titles were already given. An example of this sorting task is given below.

Example sorting task
(Concerning a text about the Cold War).

Below you see a table with terms from the text on the left side in the rows. In 
the columns you see titles. Each of the words belongs to a certain title: America, 
Russian, America and Russian, or the word does not fit.

For each word, put a mark in the right box,. Use only one mark for each word.

words titles america russian america and russian does not fit 

East Europe

Communism

west-Europe

Strong

Conquered a lot of land

Rich 

Eastern block

third world war 

Atom bomb

Stick to the rules

Help with weapons and money

scared of a third world war

They control Europe 
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Apart of this three situation model tasks, we used multiple choice questions to 
measure text comprehension.

If we look at the results more closely, we see a difference in score for the three situ
ation model tasks. The results show that pupils in the lowest education level of 
the vmbo (vmbobasic) answer all the comprehension tasks better after reading an 
integrated text as after reading a fragmentized text. The score of pupils from the 
highest educational level of the vmbo (vmbotheoretic) although, is the same on the 
scheme task for both text manipulations. We can conclude that schemetasks do 
show differences in the effects of structure characteristics between lowlevel pupils 
and highlevel pupils. We can explain these results by the difference between good 
and lessskilled readers. In general, pupils at vmbotheoretic level can read better 
than pupils at vmbobasic level. Good readers benefit less from structure signals 
and integration than lessskilled readers when answering questions about the cau
sality in the text. So, good readers are more capable to interpret the causal relations 
on their own than lessskilled readers, and for that reason they do not need signals. 
Another explanation is as follows. In the schemetasks the connectives and fillin 
sentences are given which highly resemble the connectives in the text. Vmbopupils 
in the theoretical level are more able to recognize these exact connectives and sen
tences. For this reason, scheme tasks do not measure text comprehension, but only 
text remembrance and recognition by vmbopupils of higher educational levels.

STUDy 4 

EFFECTS OF IDENTIFICATION INCREASING STyLE-CHARACTERISTICS

Not only the text structure, but also the style of the text can have an effect on text 
comprehension and appreciation. Style characteristics can make a text more or 
less interesting and because of that readers will make more effort to understand a 
text that interests them than texts that do not. In the fifth chapter of this thesis we 
examined the effect of certain style characteristics on the text comprehension and 
the text appreciations of vmbopupils. We focused on characteristics that increase 
the possibilities for readers to identify with the text. Characteristics that increase 
identification are: the presence of a (fictive) person, the description of emotions 
these persons have, a personal point of view (eyewitness), and use of the present 
tense. Research in the field of linguistics and literature has already investigated 
how style characteristics influence opinions about the text (Andringa, 1996; Bal, 
1990; Hustinx & Smits, 2006; Sanders & Redeker, 1996; Schram, 1985; Segal et al., 
1997; Van Peer & Pander Maat, 1996). Nevertheless, this research does not focus on 
lessskilled readers but only focuses on good experienced readers, and moreover, we 
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used study texts instead of long and complex prose. However, we can formulate two 
contrasting hypotheses based on the theoretical views that lie behind the research 
in the field of literature and linguistics. First there is the hypothesis of increasing 
identification. This hypothesis predicts that a study text will be better understood 
by vmbopupils if the text includes characteristics that increase identification pos
sibilities. Pupils will feel involved with the events in texts with more possibilities 
for identification and as a consequence they will judge the text as interesting and 
highly appreciate these texts (Hidi & Baird, 1986; Hidi & Krapp; 1992; Krapp, 
1999; Renninger, Hidi, & Krapp, 1992; Sadoski, 2001). Because of that, they will 
use extra effort to comprehend texts that include identification characteristics. An 
example of a text with identification characteristics is given in Fragment 3.

Fragment 3. An identification text

It is very warm in the palace and Diederick is having a refreshing nap. He is crown prince 

of Norway and still only 12 years old, but he is now already present at the celebration 

of Lodewijk 14th. In the 17th century Lodewijk 14th was the French king. In the court of 

Lodewijk 14th nobody knew anything about hygiene and that gave large problems. The first 

problem Diederick noticed already. Suddenly he awakes shocked. “Holy shit, there are small 

beasts crawling around all over the place!” Rapidly he calls a clerk. The clerk says booming: 

“yes, we have a problem with lice and fleas because we hardly ever wash ourselves. we do 

not wash ourselves, because in the opinion of our king washing is unhealthy!”

On the other hand, we can formulate a hypothesis of increasing distance, based on 
empirical research. This hypothesis predicts that identification characteristics will 
have a negative effect on the text comprehension of vmbopupils, because character
istics that increase the possibility for identification can distract the readers from the 
important information in the text. This assumption is based on the is also called 
the seductive details effect (Garner, Gillingham, & White, 1989; Hidi & Baird, 
1988): By including identification increasing characteristics in study texts, the text 
tries to be more interesting. As a consequence, pupils will spend too much energy 
and attention on this identification increasing characteristic, and do not compre
hend the main ideas very well. The hypothesis of increasing distance predicts that 
vmbopupils will understand study texts better when these texts do not have any 
identification characteristics. Study texts should be formulated in a distant and 
professional manner: no emotions are described, no person has the focalization and 
only the past tense is used. With respect to the hypothesis of increasing distance, it 
is expected that vmbopupils will understand a formal text such as fragment 4 bet
ter than an identification text, such as fragment 3.
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Fragment 4. A formal text

In the 17th century the king of France frequently gave parties. That’s when he invited 

princes and kings from friendly countries. In the court nobody knew anything of hygiene 

and that gave large problems. First, lice and fleas crawled around all over the place, 

because people hardly ever washed themselves. They did not wash themselves since in the 

opinion of the king washing is unhealthy.

In order to examine which of the two hypotheses describes reality the best, we first 
analyzed a corpus of study texts from study books used in history class at vmbo
schools. The results of this corpusanalysis show that identification increasing 
characteristics do not occur often in study texts written for the vmbo. Most of the 
texts are formulated with distance and professionally. Secondly, we constructed 
an reading experiment with eight texts, all based on real study texts selected from 
study books used at vmboschools. For each text we constructed two versions, a 
formal version and an identification version. Only the appearance of identifica
tion increasing characteristics differed for each text version; the text structure and 
content remained constant. The procedure and method we used are similar to 
those used in the third study (see above). The results show that vmbopupils score 
higher on comprehension questions after reading a formal text than after read
ing a text with identification increasing characteristics. The results also show that 
vmbopupils appreciate a text with identification increasing characteristics more. In 
their opinion, the identification texts are more exciting and more fun to read. Thus, 
for comprehension we validated the hypothesis of increasing distance and for text 
appreciation we confirmed the hypothesis of increasing identification. Identification 
characteristics do make a study text more appreciated, but a high appreciation does 
not lead to better comprehension.

In a second reading experiment we tried to find out why pupils do not compre
hend study texts better when these texts are interesting and contain characteristics 
that may increase reader identification. We predicted an interaction effect between 
integrating structure characteristics (see study 4) and identification increasing 
characteristics. Identification increasing characteristics can lead to a less obvious 
text structure due to the presence of a central character, and, more over, the text 
contains more information (such as conversations, emotions and descriptions). 
Therefore, the main ideas are less clear and the distance between the main ideas can 
be bigger than when there is no central character (see also the seductive details effect 
from Garner, et al., 1989). Based on this assumption we predict that pupils compre
hend identification increasing texts better when structure signals help them to make 
the right interpretations of the coherence relations (see also Spooren, Hoeken, & 
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Mulder, 1998). To test this prediction, we constructed four versions of eight research 
texts, all based on real texts from the vmbostudy books. The text versions had an 
integrated or fragmentized text structure in combination with identification or dis
tance increasing characteristics. Six hundred vmbopupils answered comprehension 
questions on the level of the situational model (see study 4) after reading three texts 
versions of different texts. The results do not point towards an interaction between 
style and structure characteristics. Pupils comprehend a study text with an integra
ted structure better than a study text with a fragmentized structure, independent of 
the presence of identification increasing characteristics. Furthermore, pupils com
prehend a study text with distance increasing characteristics better than a study text 
with identification increasing characteristics, independent of the clarification of the 
text structure.

In the two experiments mentioned above, we used a cluster of identification 
increasing characteristics. However, by using a cluster we do not exactly know to 
which special characteristic we can attribute the effect we found. Therefore, we 
constructed a third experiment. In this experiment we examined to what extent 
the characteristics point of view and narrative time (use of past or present tense) 
attribute to the effects we found for identification increasing characteristics. We 
constructed four research texts, based on real texts from vmbostudy books. For 
each text we constructed four versions: eye witness point of view (we and I) or 
auctorial narrator point of view (them and they) in combination with present or 
past tense. 1077 vmbopupils read two texts in different versions. After reading 
these texts, they had to complete appreciation questions, multiple choice questions, 
and a sorting task, a scheme task or a timeline task (see study 4). The results show 
no effect of point of view and narrative time on text comprehension. The speci
fic characteristic point of view and narrative time do not give an explanation for 
the negative effect on comprehension of identification increasing characteristics. 
However, we do find an effect on appreciation: pupils are most appreciative of texts 
that are set up in the past tense with an eyewitness point of view.

These three experiments show a negative effect of the identification increas
ing characteristics on text comprehension. A possible explanation for this negative 
effect is that pupils are not used to reading study texts (and answering questions 
about the texts after reading) with narrative components (like the present tense, de
scriptions of emotions and the presence of a central character). Therefore, the pupils 
may have had wrong expectations (a socalled topdowneffect). On the other hand, 
pupils had to read three texts. So, if there is a topdown effect this should show 
up as an ordereffect, which we do not find. Another explanation for the negative 
effect is that identification increasing characteristics make studytexts unnatural. 
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Especially history texts are situated in the past, and suddenly these texts are for
mulated in the present tense with a eyewitness point of view, which is, of course, 
unnatural. Furthermore, the inclusion of identification increasing characteristics 
makes the syntax of the text more complex, because the characteristics include 
more interesting, (for study texts unusual) information, and maybe because of that 
pupils do not know what is important to remember. As a result of this confusion, 
they did not remember anything at all.

ADVICE FOR THE EDUCATION PRACTICE

With the results of this dissertation we can formulate some advice for educational 
practice, and, more specifically, for the way vmbostudy texts should be formulated. 
First, the results show that the group of vmbopupils is highly heterogenic. There 
are a lot of pupils who do not like reading and do not read often, but there are also 
many pupils who do read a lot. Moreover, the results show large differences in text 
comprehension performance. This heterogeneity means that it is almost impossible 
to formulate advice that can apply to all vmbopupils. However, from our results 
we can conclude that certain text characteristics can attribute to better text com
prehension. The most effective study texts for vmbopupils studying at the lowest 
level should contain main clauses and subordinated clauses. The coherence relations 
should be clarified by connectives, and the clauses should be one integrated whole. 
Furthermore, studytexts for the vmbo should not contain identification increasing 
characteristics such as central characters, present tense, or descriptions of emotions. 
Since the results show that vmbopupils do appreciate identification increasing 
characteristics, these characteristics should be added to study texts which pupils do 
not have to study in order to learn or memorize textual information, but rather use 
as “background reading”. In other words, these characteristics should only serve 
as a motivating function. Also, the results show that pupils are most appreciative 
of study texts when they have been written in the past tense in combination with 
an eyewitness point of view. Therefore, when writing study texts with no learning 
function, the past tense in combination with eyewitness point of view should be 
preferred. Finally, the results of the correlational experiment between the reading 
attitude and the text comprehension of vmbopupils do not show a causal rela
tion between reading attitude and text comprehension. Being a keen reader does 
not lead to better comprehension. Hence, it does not seem necessary to stimulate 
the reading attitude, and reading frequency does not need to be used as a way to 
change the less skilled readers of the vmbo into good readers.
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biJlage 1 

vragenliJsten biJ hoofdstuk 2

1a Enquête thuisleessituatie

Dit is een enquête over lezen. we doen op het moment onderzoek naar leerboeken bij 

jullie op school.

we willen onderzoeken hoe leerboeken er op het vmbo uit moeten zien. Daarvoor 

hebben we jouw mening nodig!

want jij werkt met de boeken die op het vmbo gebruikt worden. Dus jij weet ook 

het beste wat wel en niet goed is aan een boek! we willen dus graag weten hoe jij met 

leesboeken en studieboeken omgaat. En wat je ervan vindt. Je kunt geen fout antwoord 

geven want het gaat om jouw situatie en jouw mening. Probeer die dan ook zo goed en 

eerlijk mogelijk te geven. De enquête bestaat uit 33 verschillende vragen. Je zult on-

geveer 20 minuten bezig zijn met invullen. Als je de enquête weer inlevert, krijg je een 

beloning.

Alvast heel erg bedankt dat je mee wilt doen!

1. wat is je naam (niet verplicht)?

Mijn naam is ……………………………………………….. �

2. Hoe oud ben je?

Ik ben …………………………….. jaar. �

3. Ben je een jongen of een meisje?

een jongen �

een meisje �

4. In welke klas zit je?

Ik zit in de ……………………………….. klas. �

5. welke leerweg volg je?

zet in het juiste hokje een kruisje.

basisberoepsgerichte leerweg �

kaderberoepsgerichte / gemengde leerweg �

theoretische leerweg �
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6. welke sector volg je?

Ik volg de …………………………………………………… sector. �

7. In welk land ben je zelf geboren?

Ik ben geboren in ………………………………………………………… �

8. In welk land zijn je ouders geboren?

Mijn vader is geboren in …………………………………………………. �

Mijn moeder is geboren in ……………………………………………….. �

9. In welke taal lees je thuis meestal?

Omcirkel het antwoord dat bij jou past. Je mag meerdere antwoorden omcirkelen

Ik lees thuis meestal in het

Nederlands �

Surinaams �

Engels �

Turks �

Arabisch �

Frans �

Berber �

Anders, namelijk �

.....…………….............

10. wat voor lezer ben jij?

zet een kruisje in het juiste hokje. Je mag in meer dan 1 hokje een kruisje zetten.

Ik lees veel �

Ik lees weinig �

Ik lees beter hardop dan zacht �

Ik onthoud niet goed wat ik gelezen heb �

Ik onthoud goed wat ik gelezen heb �

Ik vind lezen makkelijk �

Ik vind lezen moeilijk �

Ik vind lezen leuk �

Ik vind lezen saai �

Anders, namelijk………………………………………………… �

11. wat voor soort boeken lees je graag?

zet een kruisje in het juiste hokje. Je mag in meer dan 1 hokje een kruisje zetten.

Ik lees graag boeken die

avonturen beschrijven �

over mijn hobby gaan �

over mensen gaan �

over dieren gaan �

over oorlog gaan �
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over problemen gaan �

over reizen gaan �

over het geloof gaan �

over mensen van mijn leeftijd gaan �

voor volwassenen zijn ( literatuur) �

voor kinderen zijn �

anders, namelijk…………………………………………………… �

12. waar moet een goed boek volgens jou aan voldoen?

zet een kruisje in het juiste hokje. Je mag in meer dan 1 hokje een kruisje zetten

Een goed boek moet

spannend zijn �

interessant zijn �

grappig zijn �

griezelig zijn �

serieus zijn �

romantisch zijn �

echt gebeurd zijn �

verzonnen zijn �

anders, namelijk………………………………………………………. �

13. wat vind je van het lezen van een leesboek?

zet een kruisje in het juiste hokje. Je mag in meer dan 1 hokje een kruisje zetten

saai �

interessant �

moeilijk �

gemakkelijk �

leuk �

vermoeiend �

rustgevend �

spannend �

kinderachtig �

nuttig �

tijdverspilling �

Ik lees nooit boeken. �

Anders, namelijk……………………………… �
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1b Enquête lezen op school

Dit is een enquête over lezen. we doen op het moment onderzoek naar leerboeken bij 

jullie op school. we willen onderzoeken hoe leerboeken er op het vmbo uit moeten zien. 

Daarvoor hebben we jouw mening nodig! want jij werkt met de boeken die op het vmbo 

gebruikt worden. Dus jij weet ook het beste wat wel en niet goed is aan een boek! we 

willen dus graag weten hoe jij met leesboeken en studieboeken omgaat. En wat je er-

van vindt. Je kunt geen fout antwoord geven want het gaat om jouw situatie en jouw 

mening. Probeer die dan ook zo goed en eerlijk mogelijk te geven. De enquête bestaat 

uit 33 verschillende vragen. Je zult ongeveer 20 minuten bezig zijn met invullen. Als je 

de enquête weer inlevert, krijg je een beloning. Alvast heel erg bedankt dat je mee wilt 

doen!

1. wat is je naam (niet verplicht)?

Mijn naam is……………………………………………….. �

2. Hoe oud ben je?

Ik ben ……………………………..jaar �

3. Ben je een jongen of een meisje?

een jongen �

een meisje �

4. In welke klas zit je?

Ik zit in de ………………………………..klas �

5. welke leerweg volg je?

zet in het juiste hokje een kruisje.

basisberoepsgerichte leerweg �

kaderberoepsgerichte /gemengde leerweg �

theoretische leerweg �

6. welke sector volg je?

Ik volg de……………………………………………………sector �

7. In welk land ben je zelf geboren?

Ik ben geboren in………………………………………………………… �
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8. In welk land zijn je ouders geboren?

Mijn vader is geboren in…………………………………………………. �

Mijn moeder is geboren in……………………………………………….. �

9. In welke taal lees je thuis meestal?

zet een kruisje in het juiste hokje. Je mag in meer dan 1 hokje een kruisje zetten

Ik lees thuis meestal in het

Nederlands �

Surinaams �

Engels �

Turks �

Arabisch �

Frans �

Berber �

Anders, namelijk �

.....…………….............

10. wat voor lezer ben jij?

zet een kruisje in het juiste hokje. Je mag in meer dan 1 hokje een kruisje zetten.

Ik lees veel. �

Ik lees weinig. �

Ik lees beter hardop dan zacht. �

Ik onthoud niet goed wat ik gelezen heb. �

Ik onthoud goed wat ik gelezen heb. �

Ik vind lezen makkelijk. �

Ik vind lezen moeilijk. �

Ik vind lezen leuk. �

Ik vind lezen saai. �

Anders, namelijk………………………………………………… �

11. wat vind je van het lezen van een schooltekst uit je leerboeken?

zet een kruisje in het juiste hokje. Je mag in meer dan 1 hokje een kruisje zetten.

saai �

interessant �

moeilijk �

makkelijk �

leuk �

vermoeiend �

ontspannen �

spannend �

vervelend �

nuttig �

leerzaam �

tijdverspilling �

anders, namelijk………………………………………………… �
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12. welke teksten vind je leuk in je schoolboeken?

zet een kruisje in het juiste hokje. Je mag in meer dan 1 hokje een kruisje zetten.

echt gebeurde teksten �

verzonnen teksten �

teksten over wat ik moet leren �

teksten die ik niet hoef te leren �

teksten die mij leren hoe ik iets moet maken /doen �

voorbeelden �

dagboekteksten �

krantenberichten �

Anders, namelijk……………………………………………… �

13. wat is volgens jou een goede tekst in je schoolboek?

zet een kruisje in het juiste hokje. Je mag in meer dan 1 hokje een kruisje zetten.

Een goede tekst in mijn schoolboek moet

me vertellen wat ik moet leren �

andere dingen vertellen dan alleen maar wat ik moet leren �

plaatjes hebben �

over jonge mensen gaan �

over mijn hobby’s gaan �

over dingen gaan die ik zelf ook meemaak �

anders, namelijk………………………………………………… �

14. Een goede tekst in een leerboek moet

zet een kruisje in het juiste hokje. Je mag in meer dan 1 hokje een kruisje zetten.

kort zijn �

lang zijn �

gemakkelijk zijn �

duidelijk zijn �

spannend zijn �

interessant zijn �

lijken op een tekst uit de krant �

anders, namelijk…………………………………………………. �
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15. wat vind je van de teksten die je moet lezen bij geschiedenis?

zet een kruisje in het juiste hokje. Je mag in meer dan 1 hokje een kruisje zetten.

interessant �

leerzaam �

duidelijk �

te veel tekst �

te weinig tekst �

duidelijke plaatjes �

te weinig plaatjes �

saai �

moeilijk �

nuttig �

onduidelijk �

leuk �

tijdverspilling �

makkelijk te onthouden �

moeilijk te onthouden �

anders, namelijk……………………………………………... �

16. Geef aan of de volgende stellingen waar zijn voor jou

Omcirkel het antwoord dat bij jou past

A Ik vind het prettig als de docent verhalen vertelt bij een tekst.

 waar Neutraal Niet waar

B Ik vind het prettig als de docent de tekst voorleest in de les.

 waar Neutraal Niet waar

C Ik wil graag teksten in de klas zacht voor mezelf lezen.

 waar Neutraal Niet waar

D Ik wil de teksten in de klas graag met de hele klas lezen.

 waar Neutraal Niet waar
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E Ik vind het moeilijk om een tekst te lezen.

 waar Neutraal Niet waar

F Ik onthoud goed waar een tekst uit mijn leerboek over ging.

 waar Neutraal Niet waar

G Ik onthoud een tekst makkelijker met een verzonnen verhaal erbij.

 waar Neutraal Niet waar

H Ik lees het liefst verhalen die ik niet hoef te leren voor een proefwerk.

 waar Neutraal Niet waar

I Ik lees het liefst alleen maar de teksten die ik moet leren voor een proefwerk.

 waar Neutraal Niet waar

J Ik lees het liefst alleen maar teksten die mij leren iets te doen of te maken.

 waar Neutraal Niet waar
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biJlage 2 

onderZoekstekst en tabellen biJ hoofdstuk 3

2a Onderzoeksteksten bij hoofdstuk 3

VERVUILING

In de kranten kunnen we elke dag lezen dat de bodem en het grondwater steeds 
meer vervuild worden. Deze vervuiling wordt door twee dingen veroorzaakt: het 
huisafval en de bioindustrie. Ten eerste produceert de Nederlandse samenleving 
jaarlijks meer dan 100 miljard kilo huisafval. In het verleden (en nu!) is er slordig 
omgesprongen met dit huisafval. Daardoor is de Nederlandse bodem op tiendui
zenden plaatsen vervuild. Want het afval is niet goed verbrand, mensen konden 
hun afval overal dumpen en de overheid heeft niet voldoende straffen opgelegd op 
bodemvervuiling. Ook vervuilt de bioindustrie de bodem en het grondwater. In de 
bioindustrie hebben de boeren heel veel vee. De dieren leven heel dicht op elkaar 
in kleine hokken. Want de boeren willen zoveel mogelijk dieren houden. Doordat 
de boeren te veel vee hebben, groeit de stapel mest. De boeren sproeien de mest die 
over is op hun land. Zo komt de mest in het grondwater. De mest zorgt voor veel 
algen in het grondwater. Deze algen trekken veel zuurstof uit het water. Hierdoor 
wordt het water voor andere planten en dieren onleefbaar. De politiek is al jaren 
aan het bedenken hoe ze de vervuiling kunnen tegengaan. De problemen met de 
vervuiling kunnen dus niet zomaar opgelost worden.

HET LEVEN ROND 1800 IN NEDERLAND

Voor 1800 werkte bijna de helft van de Nederlanders op het boerenland. Door de 
komst van de machines waren er steeds minder mensen nodig op het land. Veel 
landarbeiders moesten daarom in een fabriek in de stad gaan werken. Maar daar 
hadden ze het slecht om de vier volgende redenen. Ten eerste moesten ze met grote 
gezinnen op kleine kamers gaan wonen. Ten tweede moesten ze heel gevaarlijk 
werk doen. Ten derde moesten ze veel te veel uren op een dag werken. En ten slotte 
verdienden de mensen heel weinig geld in de fabriek. Want de fabrieksbazen wilden 
veel winst maken en daarom betaalden ze de arbeiders weinig loon. De fabrieksba
zen waren rijk. Veel van de rijke mensen waren liberalen. Zij wilden weinig regels 
van de regering, zodat iedereen voor zichzelf moest kunnen zorgen. Niet iedereen 
was het hiermee eens. Sommige mensen wilden juist iets doen aan de armoede van 
de arbeiders. Dat waren de socialisten. Zij deden twee dingen voor de arbeiders: 
Ten eerste gingen ze vakbonden oprichten. Dat waren verenigingen die opkwamen 
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voor de arbeiders. Die vakbonden eisten meer loon van de fabrieksbazen. Ten 
tweede gingen de socialisten naar de regering. Ze vroegen de regering om hulp. 
Toen kwam er een oplossing voor de problemen van de arbeiders. De regering 
zorgde voor kortere werktijden. Ook bouwde de regering betere huizen.

RAkETTEN OP CUBA

De Tweede Wereldoorlog was in 1945 afgelopen. Maar toen ontstond er een ruzie 
tussen Amerika en Rusland. Deze ruzie speelde op Cuba. Het eiland Cuba ligt 
niet ver van de Amerikaanse kust. Tussen NoordAmerika en ZuidAmerika in. 
Cuba was net als Rusland communistisch. Amerika was tegen het communisme. 
De communisten wilden namelijk dat de regering alles in een land zou bepalen. 
En de Amerikanen waren juist voor vrijheid. In 1962 ontdekte de Amerikanen dat 
er Russische raketten op Cuba stonden. De Amerikanen dachten dat de Cubaanse 
leider Fidel Castro Amerika wilde aanvallen. Daarom eiste de Amerikaanse presi
dent Kennedy dat de Russen de raketten zouden weghalen. Ook gaf hij de Ameri
kaanse marine opdracht om de schepen uit Rusland tegen te houden. Zo konden 
de Russen geen nieuwe raketten aan Cuba leveren. De Russen wilden eerst niet 
meewerken. Daarom dacht de hele wereld dat er een kernoorlog zou uitbreken. De 
Amerikanen kregen uiteindelijk toch hun zin. De Russische schepen voeren terug 
naar Rusland. De Russische president Chroesjtnov liet de raketten van Cuba weg
halen. De Verenigde Staten hoefden daarom geen geweld te gebruiken. Zo brak er 
geen kernoorlog uit tussen Oost en West.

LUIzEN EN VLOOIEN

Lodewijk de 14e was in de 17e eeuw de koning van Frankrijk en hij gaf vaak feesten. 
Dan nodigde hij prinsen en koningen van bevriende landen uit. Aan het hof van 
Lodewijk de 14e wist niemand iets van hygiëne en dat gaf twee grote problemen. 
Ten eerste liepen overal luizen en vlooien omdat de mensen zich bijna nooit was
ten. Ze wasten zich niet omdat de koning wassen ongezond vond. Daardoor zaten 
de pruiken van de mensen vol met luizen en vlooien. Iedereen sliep ’s nachts met 
zijn pruik op. Daardoor sprongen de luizen en vlooien ’s nachts in de lakens. In de 
zomer kwamen er steeds meer beestjes bij want het was in de zomer namelijk heel 
warm in het paleis. En in de hitte konden vlooien en luizen goed leven.

Er was in het paleis nog een tweede probleem met de hygiëne: er waren te 
weinig toiletten en daarom poepten alle gasten in de hoeken van de eetzaal. Het 
vervelende gevolg was dat het stonk in het paleis. Soms konden de gasten de stank 
niet meer aan. Maar dan gingen ze gewoon naar een andere eetzaal want er waren 
toch zalen genoeg.
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2b Een fragment uit een tabelvraag

VOORBEELD VAN EEN FRAGMENT UIT EEN TABELVRAAG (BIJ DE TEkST RAkETTEN OP CUBA)

Geef steeds aan welke zin bij welk land hoort. Zet een kruisje in het juiste hokje. 
Soms kun je twee of drie kruisjes zetten.

Zinnen rusland amerika cuba 

wie zette de raketten neer?

welk land is een eiland?

Bij welk land hoort Fidel Castro?

wie ontdekte de raketten?

2c Specifieke tabellen met geschatte effecten en correlaties

tabel 1 | β (EN STANDAARDFOUT) VAN DE GESCHATTE EFFECTEN, VOOR DE VERSCHILLENDE 

GROEPEN EN TEKSTEN SAMEN

tijdstip 1 tijdstip 2
beta 
minimaal

beta 
maximaal 

beta 
gemiddeld 

Leesprestatie table Leesprestatie tabel -0.17 (0.13) 0.21 (0.11) 0.02 (0.12)

Leesprestatie table Leesprestatie meerkeuze -0.02 (0.13) 0.08 (0.13) 0.03 (0.13)

Leesprestatie meerkeuze Leesprestatie tabel 0.09 (0.11) 0.13 (0.13) 0.07 (0.13)

Leesprestatie meerkeuze Leesprestatie meerkeuze 0.22 (0.13) 0.37 (0.11) 0.30 (0.12)*

Thuisleesklimaat Thuisleesklimaat 0.51 (0.05) 0.52 (0.06) 0.51 (0.05)*

Leesattitude Leesattitude 0.58 (0.04) 0.66 (0.05) 0.62 (0.05)*

(*Significant bij p<0.05)

SL_Land_Proefschrift_008.indd   196 26-1-2009   10:22:07



197B I j l a g e n    •

tabel 2 | CORRELATIES (EN STANDAARDFOUT) VAN DE VERSCHILLENDE CONSTRUCTEN TIJDENS 

MEETMOMENT 1

parameter afname 1* parameter afname 1* groep 1 
tekst 1/2*

groep 2 
tekst 3/4*

r gemiddeld**

Leesattitude Leesprestatie meerkeuze 0.25 (0.09)
0.16 (0.11)

0.45 (0.07)
0.92 (0.10)

0.45 (0.09)

Leesattitude Leesprestatie tabel 0.23 (0.09)
0.18 (0.08)

0.43 (0.08)
0.48 (0.07)

0.33 (0.08)

Leesattitude Thuisleesklimaat 0.43 (0.06) 0.65 (0.04) 0.54 (0.05)

Leesattitude Tekstwaardering 0.22 (0.07)
0.28 (0.07)

0.47 (0.05)
0.30 (0.06)

0.32 (0.06)

Thuisleesklimaat Leesprestatie meerkeuze 0.37 (0.09)
0.40 (0.10)

0.29 (0.08)
0.67 (0.11)

0.43 (0.09)

Thuisleesklimaat Leesprestatie tabel 0.24 (0.09)
0.24 (0.08)

0.30 (0.09)
0.16 (0.08)

0.24 (0.08)

Thuisleesklimaat Tekstwaardering 0.35 (0.07)
0.24 (0.07)

0.33 (0.06)
0.37 (0.06)

0.32 (0.06)

Leesprestatie tabel 
Tekst 1

Leesprestatie tabel 
Tekst 2

0.51 (0.09) 0.50 (0.10) 0.50 (0.09)

Leesprestatie meerkeuze 
Tekst 1

Leesprestatie meerkeuze 
Tekst 2

0.49 (0.13) 0.57 (0.13) 0.53 (0.13)

Leesprestatie tabel 
Tekst 1

Leesprestatie meerkeuze 
Tekst 1

0.39 (0.11) 0.61 (0.10) 0.50 (0.10)

Leesprestatie tabel 
Tekst 2

Leesprestatie meerkeuze 
Tekst 2

0.57 (0.11) 0.66 (0.13) 0.62 (0.12)

Leesprestatie totaal 
Tekst 1

Leesprestatie totaal 
Tekst 2

0.50 (0.11) 0.54 (0.11) 0.52 (0.11)

Leesprestatie totaal 
Tekst 1/2

waardering totaal Tekst 
1/2

0.35 (0.09) 0.43 (0.09) 0.39 (0.09)

Leesprestatie meerkeuze 
Tekst 1

Tekstwaardering Tekst 1 0.31 (0.09) 0.30 (0.08) 0.30 (0.08)

Leesprestatie tabel 
Tekst 1

Tekstwaardering Tekst 1 0.17 (0.09) 0.41 (0.09) 0.29 (0.09)

Leesprestatie meerkeuze 
Tekst 2

Tekstwaardering Tekst 2 0.38 (0.10) 0.70 (0.11) 0.54 (0.10)

Leesprestatie tabel 
Tekst 2

Tekstwaardering Tekst 2 0.12 (0.08) 0.29 (0.08) 0.21 (0.08)

waardering Tekst 1 waardering Tekst 2 0.47 (0.06) 0.31 (0.07) 0.39 (0.06)
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tabel 3 | CORRELATIES (EN STANDAARDFOUT) VAN DE VERSCHILLENDE CONSTRUCTEN TIJDENS 

MEETMOMENT 2

parameter afname 2* parameter afname 2* groep 1 
tekst 3/4*

groep 2 
tekst 1/2*

r gemiddeld**

Leesattitude Leesprestatie mk 0.45 (0.05)
0.42 (0.05)

0.22 (0.05)
0.30 (0.05)

0.35 (0.05)

Leesattitude Leesprestatie tabel 0.42 (0.06)
0.43 (0.05)

0.06 (0.05)
0.14 (0.05)

0.26 (0.05)

Leesattitude Thuisleesklimaat 0.53 (0.04) 0.72 (0.02) 0.63 (0.03)

Leesattitude Tekstwaardering 0.35 (0.04)
0.48 (0.04)

0.17 (0.04)
0.38 (0.04)

0.35 (0.04)

Thuisleesklimaat Leesprestatie mk 0.59 (0.06)
0.50 (0.06)

0.38 (0.06)
0.33 (0.06)

0.45 (0.06)

Thuisleesklimaat Leesprestatie tabel 0.49 (0.06)
0.52 (0.06)

0.31 (0.06)
0.34 (0.07)

0.42 (0.06)

Thuisleesklimaat Tekstwaardering 0.21 (0.05)
0.41 (0.05)

0.22 (0.06)
0.40 (0.05)

0.31 (0.05)

Leesprestatie tabel 
Tekst 3*

Leesprestatie tabel 
Tekst 4*

0.56 (0.08) 0.55 (0.08) 0.55 (0.08)

Leesprestatie mk Tekst 3 Leesprestatie mk Tekst 4 0.67 (0.08) 0.60 (0.08) 0.63 (0.08)

Leesprestatie tabel 
Tekst 3

Leesprestatie mk Tekst 3 0.74 (0.07) 0.84 (0.05) 0.79 (0.06)

Leesprestatie tabel 
Tekst 4

Leesprestatie mk Tekst 4 0.78 (0.05) 0.88 (0.05) 0.82 (0.05)

Leesprestatie totaal 
Tekst 3

Leesprestatie totaal 
Tekst 4

0.62 (0.08) 0.67 (0.08) 0.65 (0.08)

Leesprestatie totaal 
Tekst 3/4

waardering totaal 
Tekst 3/4

0.38 (0.07) 0.46 (0.07) 0.42 (0.07)

Leesprestatie mk Tekst 3 Tekstwaardering Tekst 3 0.16 (0.07) 0.44 (0.07) 0.30 (0.07)

Leesprestatie tabel 
Tekst 3

Tekstwaardering Tekst 3 0.56 (0.06) 0.41 (0.07) 0.49 (0.06)

Leesprestatie mk Tekst 4 Tekstwaardering Tekst 4 0.43 (0.07) 0.52 (0.06) 0.48 (0.06)

Leesprestatie tabel 
Tekst 4

Tekstwaardering Tekst 4 0.38 (0.07) 0.46 (0.07) 0.42 (0.07)

waardering Tekst 3 waardering Tekst 4 0.45 (0.05) 0.35 (0.06) 0.40 (0.05)

* Met tekst 1 en 2 wordt bedoeld: de eerste en de tweede tekst die de proefpersonen tijdens de eerste afname 
lazen. Voor groep 1 was dat dus tekst 1 en 2, voor groep 2 was dat tekst 3 en 4. Om de figuren niet te ingewikkeld 
te maken hebben we ervoor gekozen geen onderscheid naar tekst in de figuren weer te geven. In de tabel is dit 
onderscheid dus wel af te leiden.
** Waarden zijn significant bij p<0.05 wanneer de parameter gedeeld door de standaardfout meer dan 1.965 
bedraagt.

SL_Land_Proefschrift_008.indd   198 26-1-2009   10:22:07



199B I j l a g e n    •

biJlage 3 

onderZoeksteksten en begripsvragen biJ de hoofdstukken 4 en 5

3a Onderzoeksteksten bij de structuur- en identificatie-experimenten 

(manipulaties zijn gecursiveerd)

1A GEïNTEGREERDE / DISTANTIëRENDE ONDERzOEkSTEkST

Luizen en vlooien

Aan het hof van Lodewijk de 14e wist niemand iets van hygiëne en dat gaf twee grote 
problemen. Ten eerste liepen overal luizen en vlooien omdat de mensen zich bijna 
nooit wasten. Daardoor zaten de pruiken van de mensen vol met luizen en vlooien. 
Ze wasten zich niet omdat de koning wassen ongezond vond. Ook sliep iedereen ’s 
nachts met zijn pruik op. Daardoor sprongen de luizen en vlooien ’s nachts in de 
lakens. In de zomer kwamen er steeds meer beestjes bij want het was in de zomer 
namelijk heel warm in het paleis. En in de hitte konden vlooien en luizen goed 
leven.

Er was in het paleis nog een tweede probleem met de hygiëne: de gasten aan het 
hof poepte in de hoeken van de eetzaal, omdat er te weinig toiletten waren. Het 
vervelende gevolg was dat het stonk in het paleis. Soms konden de gasten de stank 
niet meer aan. Maar dan gingen ze gewoon naar een andere eetzaal want er waren 
toch zalen genoeg.

1B GEFRAGMENTEERDE / DISTANTIëRENDE ONDERzOEkSTEkST

Luizen en vlooien

Aan het Hof van Lodewijk de 14e wist niemand iets van hygiëne.
Overal liepen luizen en vlooien.
De mensen wasten zich bijna nooit.
De pruiken van de bedienden zaten vol met luizen.
De koning vond wassen ongezond.
De bedienden sliepen met hun pruik op.
De luizen en vlooien sprongen ’s nachts in de lakens.
In de zomer kwamen er steeds meer beestjes bij.
Het was in de zomer heel warm in het paleis.
In de hitte konden vlooien en luizen goed leven.
De gasten aan het hof poepten in de hoek van de eetzaal.
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Er waren te weinig toiletten in het paleis.
Het stonk in het paleis.
Soms konden de gasten de stank niet meer aan.
Ze gingen gewoon naar een andere eetzaal.
Er waren zalen genoeg.

1C IDENTIFICERENDE GEïNTEGREERDE ONDERzOEkSTEkST

Luizen en vlooien

Het is heel warm in het paleis en Diederick doet een verkoelend middagdutje. Hij is 
kroonprins van Denemarken en nog maar 12 jaar, maar hij is nu al aanwezig bij een 
feest van de Franse koning Lodewijk de 14e. Aan het hof van Lodewijk de 14e weet 
niemand iets van hygiëne en dat geeft twee grote problemen. Het eerste probleem 
heeft Diederick al snel door. Hij schiet plotseling overeind. ‘Gatsie, er lopen allemaal 
beestjes over me heen!’ Snel roept hij een bediende. De bediende zegt blozend: ‘Ja, wij 
hebben een probleem met luizen en vlooien omdat wij ons bijna nooit wassen. 
Daardoor zitten onze pruiken vol met die beestjes!’ ‘Waarom wassen jullie je niet?’ 
Vraagt Diederick verbaasd. ‘Omdat de koning wassen ongezond vindt.’ antwoordt 
de bediende. ‘En weet je hoe de vlooien in de bedden komen?’ Diederick schudt zijn 
hoofd. ‘We moeten met onze pruiken op slapen en daardoor springen de vlooien 
’s nachts in de lakens.’ ‘Bah,’ denkt Diederick. ‘In de zomer komen er steeds meer 
beestjes bij.’ gaat de bediende verder. ‘Want het is hier in de zomer namelijk heel 
warm en in de hitte kunnen vlooien en luizen goed leven!’ ’s Avonds aan tafel ziet 
Diederick het tweede probleem met de hygiëne: hij ziet een ridder in de hoek van 
de zaal poepen. Snel knijpt hij zijn neus dicht. ‘Dat doen we hier omdat er te wei
nig toiletten zijn,’ legt de koning uit. ‘Het vervelende gevolg is helaas wel dat het 
verschrikkelijk stinkt in het paleis. Soms kunnen de gasten de stank niet meer aan, 
maar dan nemen we gewoon een andere eetzaal want er zijn toch zalen genoeg!’

1D IDENTIFICERENDE / GEFRAGMENTEERDE ONDERzOEkSTEkST

Luizen en vlooien

Het is heel warm in het paleis.
Diederick doet een verkoelend middagdutje.
Diederick is kroonprins van Denemarken en nog maar 12 jaar.
Diederick is nu al aanwezig bij een hoffeest van Franse koning Lodewijk de 14e.
Aan het hof van Lodewijk de 14e weet niemand iets van hygiëne.
Plotseling schiet Diederick overeind.
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‘Gatsie, er lopen allemaal beestjes over me heen!’
Snel roept Diederick een bediende.
De bediende zegt blozend: ‘Ja, wij wassen ons bijna nooit.
Onze pruiken zitten vol met luizen en vlooien!
Diederick kijkt verbaasd.
De koning vindt het ongezond om je te wassen.
En de vlooien springen ’s nachts in de lakens.
We slapen met onze pruiken op.’
‘Bah,’ denkt Diederick.
‘In de zomer komen er steeds meer beestjes bij.’
gaat de bediende verder.
‘Het is hier in de zomer heel warm.
In de hitte kunnen vlooien en luizen goed leven!’
’s Avonds zit Diederick aan tafel.
Diederick ziet een ridder in de hoek van de zaal poepen.
‘Er zijn te weinig toiletten,’ legt de koning uit.
‘Ja, ja, het stinkt verschrikkelijk in het paleis.
Soms kunnen de gasten er niet meer tegen.
We nemen gewoon een andere eetzaal.
Er zijn zalen genoeg.’

2A GEïNTEGREERDE / DISTANTIëRENDE ONDERzOEkSTEkST

Moord in de metro

Op 7 september 1990 is een Bulgaarse journalist in Londen vermoord om de vol-
gende reden:

In 1990 was in Bulgarije de communistische partij aan de macht, maar journa
listen waren het niet eens met het communisme. Daarom schreven ze in de krant 
over het communisme. Maar van de communistische partij moesten ze stoppen met 
schrijven. Daarom werden de journalisten bedreigd door de communisten. Eén van 
de journalisten wilde toch niet stoppen met schrijven. Daarom vluchtte hij naar 
Londen. In Londen was hij toch ook niet veilig: want de communisten stuurden 
namelijk huurmoordenaars naar Londen. De huurmoordenaars kregen een speciaal 
wapen: een paraplu met gif erin. De moord is als volgt gegaan: het gebeurde in de 
drukke metro van Londen. Er botste een vrouw met een paraplu tegen de journalist 
aan. Daarna sprong de vrouw bij het volgende station snel uit de metro. Even later 
viel de journalist op de grond en greep hij naar zijn dijbeen. Vervolgens reageerde 
hij nergens op. Er werd toen een ambulance gebeld. In het ziekenhuis overleed de 
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journalist meteen. De oorzaak was een metalen bolletje met gif dat in zijn been 
gevonden werd. De vrouw uit de metro had dus de gifparaplu in het been van de 
journalist gestoken. De volgende dag werd er in veel kranten over dit nieuws ge
schreven. De politie zocht de huurmoordenares nog. Daarom werd iedereen die zich 
iets herinnerde ondervraagd.

2B GEFRAGMENTEERDE / DISTANTIëRENDE ONDERzOEkSTEkST

Moord in de metro!

Op 7 september 1990 is een Bulgaarse journalist vermoord.
In 1990 was in Bulgarije de communistische partij aan de macht.
De journalisten waren het niet eens met het communisme.
Ze schreven hierover in de krant.
De journalisten moesten stoppen met schrijven.
Dat moest van de communistische partij.
De journalisten werden bedreigd door de communisten.
Eén van de journalisten wilde niet stoppen met schrijven.
Deze journalist vluchtte naar Londen.
In Londen was de journalist niet veilig.
De communisten stuurden huurmoordenaars naar Londen.
De huurmoordenaars kregen een speciaal wapen:
Een paraplu met gif erin.
De moord gebeurde in de drukke metro van Londen.
Er botste een vrouw met een paraplu tegen de journalist aan.
Bij het volgende station sprong de vrouw snel uit de metro.
De journalist viel op de grond.
Hij greep naar zijn dijbeen.
Hij reageerde nergens op.
Er werd een ambulance gebeld.
In het ziekenhuis overleed de journalist meteen.
Er werd een metalen bolletje met gif in zijn been gevonden.
De vrouw uit de tram had een gifparaplu in zijn been gestoken.
Er werd in veel kranten over dit nieuws geschreven.
De politie zocht de huurmoordenares nog.
Iedereen die zich iets herinnerde werd ondervraagd.
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2C IDENTIFICERENDE / GEïNTEGREERDE ONDERzOEkSTEkST

Moord in de metro!

‘Vertelt u ons precies hoe de moord gegaan is, mevrouw.’ ‘Ik kan het me nog goed herin-
neren, meneer de agent. Het is 7 september 1990 en ik sta in de metro van Londen. 
Naast mij staat een man uit Bulgarije. Opeens botst een vrouw met een paraplu 
tegen hem aan. Daarna springt ze bij het volgende station snel uit de metro. Vreemd 
en ook heel onbeleefd, toch? Even later valt de Bulgaarse man plotseling op de grond 
en grijpt hij naar zijn dijbeen. Vervolgens reageerde hij nergens op. Ik vraag dan of 
iemand een ambulance wil bellen. Het was verschrikkelijk! Ik krijg er nog tranen van 
in mijn ogen! De volgende dag lees ik over de moord in de krant: Markov heet de 
man en hij is journalist. Hij is in het ziekenhuis meteen overleden. Ook staat in de 
krant waaraan Markov is overleden: in zijn dijbeen zit een metalen bolletje met gif. 
De vrouw uit de tram heeft dus een gifparaplu in zijn been gestoken. Ik wil graag 
weten om welke reden Markov eigenlijk is vermoord, meneer de agent.’ ‘Zoals u 
weet is in 1990 de communistische partij in Bulgarije aan de macht.’ Legt de agent 
geduldig uit.’Maar Markov is het dan totaal niet eens met de communistische partij 
in zijn land. Daarom schrijft hij hierover in de krant. Van de communistische partij 
moet Markov stoppen met schrijven, daarom bedreigen ze hem. Heel angstig moet 
dat voor die arme man geweest zijn! Markov wil echter niet stoppen met schrijven. 
Daarom is hij naar Londen gevlucht. Maar toch is Markov in Londen ook niet vei
lig want de vrouw met de paraplu is ingehuurd door de communisten! Stelt u zich 
eens voor! De politie zoekt haar nog. Daarom willen we graag alles horen wat u nog 
weet, mevrouw.’

2D IDENTIFICERENDE / GEFRAGMENTEERDE ONDERzOEkSTEkST

Moord in de metro!

‘Vertelt u ons precies hoe de moord is gegaan, mevrouw.’
‘Ik kan het me nog goed herinneren, meneer de agent.
Het is 7 september 1990.
Ik sta in de metro van Londen.
Naast mij staat een man uit Bulgarije.
Plotseling botst iemand tegen de man aan.
Het was een vrouw met een paraplu.
Bij het volgende station springt de vrouw snel uit de metro.
Vreemd en ook heel onbeleefd.
Plotseling schreeuwt de Bulgaarse man het uit.
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De man grijpt naar zijn dijbeen.
Hij valt op de grond.
De man reageert nergens meer op.
Ik vraag of iemand een ambulance wil bellen.
Het was verschrikkelijk!
Ik krijg er nog tranen van in mijn ogen!
De volgende dag lees ik over de moord in de krant.
Markov heet die man.
Hij is een journalist.
Markov is in het ziekenhuis meteen overleden.
In zijn dijbeen zit een metalen bolletje met gif.
De vrouw uit de tram heeft een gifparaplu in zijn been gestoken!’
De agent zegt:
‘Markov is het niet eens met de communistische partij in zijn land.
Hij schrijft hier in de krant over.
Van de communistische partij moet Markov stoppen met schrijven.
Markov wil niet stoppen met schrijven.
Hij wordt bedreigd.
Heel angstig moet dat voor die arme man geweest zijn!
Markov vlucht naar Londen.
Hij is in Londen niet veilig.
De vrouw met de paraplu is ingehuurd door de communisten.
Stelt u zich eens voor!
Wij van de politie zoeken haar nog.
We willen graag alles horen wat u nog weet, mevrouw.’

3A GEïNTEGREERDE / DISTANTIëRENDE ONDERzOEkSTEkST

werken in de fabriek

In de 18e eeuw werkten veel kinderen in een grote fabriek. Ze stonden achter een 
weefmachine. De kinderen vonden twee dingen verschrikkelijk: de stank en het 
lawaai. De stank werd veroorzaakt door de wol waarmee de kinderen moesten 
werken. En de machines zorgden voor het lawaai omdat ze heel oud waren. De 
kinderen moesten 14 uur per dag werken. In de fabriek was een directeur aanwezig. 
Hij sloeg af en toe met een stok op tafel om zo te controleren of de kinderen wel 
hard genoeg werkten. Anders zouden de machines namelijk stil staan waardoor 
de directeur veel minder verdiende. De kinderen moesten zich van de directeur 
aan de regels houden. Er waren twee regels: de eerste regel was dat niemand mocht 
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rondlopen. De tweede regel was dat de kinderen niet mochten praten. Er werkten 
veel mensen in de fabriek omdat de mensen arm waren. Maar het had een vervelend 
gevolg dat er zoveel mensen werkten: de lonen bleven daardoor namelijk heel laag. 
De vrouwen kregen 50 cent per dag. De mannen verdienden meer: wel 1.50 per dag. 
En de kinderen verdienden 10 cent per dag. Niemand durfde te klagen, want dan 
werd je ontslagen.

3B GEFRAGMENTEERDE / DISTANTIëRENDE ONDERzOEkSTEkST

werken in de fabriek

In de 18e eeuw werkten veel kinderen in een grote fabriek.
Ze stonden achter een weefmachine.
De kinderen vonden de stank en het lawaai verschrikkelijk.
De wol waarmee de kinderen moesten werken, stonk heel erg.
De machines maakten veel lawaai.
Ze waren heel oud.
De kinderen moesten 14 uur per dag werken.
In de fabriek was een directeur aanwezig.
De directeur sloeg af en toe met een stok op tafel.
Hij controleerde of de kinderen wel hard genoeg werkten.
Anders stonden de machines stil.
De directeur verdient dan minder.
De kinderen moesten zich van de directeur aan de regels houden.
Niemand mocht rondlopen.
De kinderen mochten niet praten.
Er werkten veel arme mensen in de fabriek.
De lonen bleven laag.
De vrouwen kregen 50 cent per dag.
De mannen verdienden meer: wel 1.50 per dag.
En de kinderen verdienden 10 cent per dag.
Niemand klaagde.
Anders werd je ontslagen.

3C IDENTIFICERENDE / GEïNTEGREERDE ONDERzOEkSTEkST

werken in de fabriek

Stefan is 10 jaar en hij werkt in een grote fabriek in de 18e eeuw. Hij staat achter 
een weefmachine. Hij vindt twee dingen verschrikkelijk: de stank en het lawaai. 
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‘Waarom stinkt het hier zo?’ vraagt hij. ‘Dat komt door de wol waarmee we werken,’ 
legt zijn buurman uit. ‘En waarom is het hier zo’n lawaai?’ ‘Omdat de machines heel 
oud zijn,’ hoort Stefan iemand zeggen. ‘Hoeveel uur moet jij werken?’ 14 uur, wil Ste-
fan zeggen, maar dan hoort hij een harde klap. Directeur Burgers slaat namelijk met 
een stok op tafel. ‘Wat doet die man?’ vraagt Stefan geschrokken. ‘Burgers kijkt of de 
kinderen wel hard genoeg werken want anders staan de machines stil. En dan ver
dient die man veel minder, natuurlijk!’ zegt een man met vies haar en smerige kle
ren die naast Stefan staat. Burgers schreeuwt plotseling: ‘jullie moeten je aan de regels 
houden! Jullie weten dat er twee regels zijn: de eerste regel is: niet rondlopen! De 
tweede regel is: niet praten! Hup, aan het werk!’ Als Burgers niet kijkt, fluistert Stefan: 
‘waarom werken hier zoveel mensen in deze stomme fabriek?’ De man naast Stefan 
geeft antwoord. ‘Er werkten veel mensen in de fabriek omdat de mensen heel arm 
zijn. Maar dat het zo druk is heeft een vervelend gevolg: de lonen blijven daardoor 
namelijk heel laag. We verdienen echt veel te weinig! De vrouwen krijgen 50 cent per 
dag. De mannen verdienen meer: wel 1.50 per dag. Jij verdient 10 cent per dag want 
jij bent nog een kind! Maar denk erom! Niet klagen! Anders word je ontslagen!’ Ste-
fan gaat vlug weer aan het werk en hij hoopt dat hij snel naar huis mag.

3D IDENTIFICERENDE / GEFRAGMENTEERDE ONDERzOEkSTEkST

werken in de fabriek

Stefan is 10 jaar.
Hij werkt in een grote fabriek in de 18e eeuw.
Hij staat achter een weefmachine.
Hij vindt de stank en het lawaai verschrikkelijk.
‘Wat een stank!’ Roept Stefan
‘De wol waarmee we werken stink zo,’ zegt zijn buurman.
‘En het hier zo’n lawaai!’ roept Stefan nog een keer’
‘Ja, de machines heel oud zijn,’ hoort Stefan iemand zeggen.
‘Hoeveel uur moet jij werken?’
’14 uur,’ wil Stefan zeggen.
Hij hoort een harde klap.
Directeur Burgers slaat met een stok op tafel.
‘Wat doet die man?’ vraagt Stefan geschrokken.
‘Burgers kijkt of de kinderen wel hard genoeg werken.
Anders staan de machines stil.
Hij verdient dan veel minder!’
Zegt een man.
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Hij heeft vies haar.
Zijn kleren zijn smerig.
Burgers schreeuwt plotseling.
‘jullie moeten je aan de regels houden!
Niet rondlopen!
Niet praten!
Hup, aan het werk!’
Als Burgers niet kijkt, fluistert Stefan.
‘Het is druk in deze stomme fabriek!’
De man naast Stefan zegt:
‘Ja, veel mensen zijn heel arm.
De lonen blijven heel laag!
We verdienen echt veel te weinig!
De vrouwen krijgen 50 cent per dag.
De mannen verdienen meer: wel 1.50 per dag.
Jij verdient 10 cent per dag.
Je bent nog een kind!
Maar denk erom! Niet klagen,
Anders word je ontslagen!’
Stefan gaat vlug weer aan het werk.
Hij hoopt dat hij snel naar huis mag.

4A GEïNTEGREERDE / DISTANTIëRENDE ONDERzOEkSTEkST

De koude Oorlog

In 1945 was de Tweede Wereldoorlog afgelopen en Amerika en Rusland waren de 
overwinnaars. Amerika wilde de baas van Europa worden omdat Amerika veel geld 
had. Daardoor was het een machtig land. De Russen waren ook heel machtig want 
zij hadden heel veel grond in OostEuropa bezet. De Russen wilden daarom ook de 
baas van Europa worden. De Amerikanen en de Russen wilden dus allebei de baas 
van Europa worden. Daarom werden ze vijanden. Amerika en Rusland werden bang 
voor elkaar want ze dreigden elkaar met atoombommen. Ze besloten om Europa te 
verdelen zodat ze allebei kregen wat ze wilden. Europa werd verdeeld in twee helf
ten: in WestEuropa en in OostEuropa. Amerika en WestEuropa waren bondge
noten, daarom hielp Amerika met geld en wapens. Rusland kreeg de OostEuropese 
landen. Zij vormden samen het Oostblok. Maar veel landen in OostEuropa waren 
niet vrij. Rusland bepaalde namelijk dat ze communistisch moesten zijn. Daardoor 
moesten de mensen in het Oostblok zich aan de regels van de regering houden. 
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Europa was verdeeld, maar toch bleven Rusland en Amerika elkaar bedreigen. 
Daarom was iedereen bang voor een nieuwe oorlog. Dat zou de Derde Wereldoorlog 
zijn. Gelukkig kwam die oorlog er niet. Maar het bleef wel spannend tussen 1945 en 
1989. Daarom noemen we die tijd de Koude Oorlog.

4B GEFRAGMENTEERDE / DISTANTIëRENDE TEkST

De koude Oorlog

In 1945 was de Tweede Wereldoorlog afgelopen.
Amerika en Rusland waren de overwinnaars.
Amerika wilde de baas van Europa worden.
Het land had veel geld.
Amerika was een machtig land.
De Russen waren heel machtig.
Ze hadden heel veel grond in OostEuropa bezet.
De Russen wilden ook de baas van Europa worden.
De Amerikanen en de Russen wilden allebei de baas van Europa zijn.
Amerika en Rusland werden vijanden.
Ze dreigden elkaar met atoombommen.
Amerika en Rusland werden bang voor elkaar.
Ze besloten om Europa te verdelen.
In WestEuropa en in OostEuropa.
Amerika en Rusland kregen allebei wat ze wilden.
Amerika kreeg WestEuropa.
Amerika en WestEuropa waren bondgenoten.
Amerika hielp WestEuropa met geld en wapens.
Rusland kreeg de OostEuropese landen.
Rusland en de OostEuropa vormden het Oostblok.
Veel landen in het Oostblok waren niet vrij.
Rusland bepaalde dat het Oostblok communistisch moesten zijn.
In het Oostblok moest men zich aan de regels van de regering houden.
Rusland en Amerika bleven elkaar bedreigen.
Iedereen was bang voor een nieuwe oorlog.
Dat zou de Derde Wereldoorlog zijn.
Die oorlog kwam er niet.
Het bleef spannend tussen 1945 en 1989.
We noemen de tijd tussen 1945 en 1989 de Koude Oorlog.
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4C IDENTIFICERENDE / GEïNTEGREERDE ONDERzOEkSTEkST

De koude Oorlog

Er zitten twee generaals in een café. De ene generaal is een Rus en hij heet Ivan. De 
andere generaal komt uit Amerika en hij heet George. Het is 1945 en de Tweede 
Wereldoorlog is net afgelopen. Amerika en Rusland hebben gewonnen. ‘Ik vind 
dat de Amerikanen de baas moeten worden van Europa,’ zegt George. ‘Wij hebben 
immers veel geld. Daardoor zijn wij het machtigste land!’ ‘Hoho!’ Ivan wordt boos. 
‘Rusland is ook heel machtig! Want wij hebben heel veel grond in OostEuropa 
bezet! Wij moeten dus de baas van Europa worden! De twee mannen willen dus alle
bei de baas zijn in Europa. Daarom worden ze vijanden. ‘Wij gooien een atoombom 
op Amerika!’ Roept Ivan. ‘Wij hebben ook een atoombom, dus pas maar op!’ George 
stampvoet woedend het cafe uit. Omdat George en Ivan met atoombommen dreigen, 
worden ze bang voor elkaar. Ze besluiten om Europa te verdelen zodat ze allebei 
krijgen wat ze willen. Europa wordt verdeeld in twee helften: in WestEuropa en in 
OostEuropa. George besluit dat Amerika en WestEuropa bondgenoten worden. ‘Ik 
beloof daarom dat Amerika WestEuropa altijd zal helpen met geld en wapens,’ ver-
klaart hij. Ivan bepaalt dat de OostEuropese landen samen met Rusland het Oost
blok vormen. Maar hij vindt dat de landen in het Oostblok niet vrij mogen zijn: 
‘Iedereen in het Oostblok moet communistisch zijn!’ vertelt Ivan aan de mensen. 
‘Dat betekent dat jullie je moeten houden aan de regels van de regering!’ Europa 
is verdeeld, maar toch blijven George en Ivan elkaar bedreigen. Daarom is iedereen 
bang voor een nieuwe oorlog. Dat zou de Derde Wereldoorlog zijn. Gelukkig komt 
die oorlog er niet. Maar het blijft wel spannend tussen 1945 en 1989. Daarom noe
men we die tijd de Koude Oorlog.

4D IDENTIFICERENDE / GEFRAGMENTEERDE ONDERzOEkSTEkST

De koude Oorlog

Er zitten twee generaals in een café.
De ene generaal is een Rus.
Hij heet Ivan.
De andere generaal komt uit Amerika.
Hij heet George.
Het is 1945.
De Tweede Wereldoorlog is net afgelopen.
Amerika en Rusland hebben gewonnen
‘Ik vind dat de Amerikanen de baas moeten worden van Europa.’
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Zegt George.
‘Wij hebben veel geld. Wij zijn het machtigste land!’
‘Hoho!’
Ivan wordt boos.
‘Rusland is ook heel machtig!
Wij hebben heel veel grond in OostEuropa bezet!
Wij moeten de baas van Europa worden!
De twee mannen willen allebei de baas zijn in Europa.
Ze worden vijanden.
‘Wij gooien een atoombom op Amerika!’
roept Ivan.
‘Wij hebben ook een atoombom, Pas maar op!’
George stampvoet woedend het cafe uit.
George en Ivan worden bang voor elkaar.
Ze besluiten om Europa te verdelen.
Ze krijgen allebei wat ze willen.
Europa wordt verdeeld in twee helften:
in WestEuropa en in OostEuropa.
George besluit dat Amerika en WestEuropa bondgenoten worden.
‘Ik beloof dat Amerika WestEuropa altijd zal helpen met geld en wapens.’
verklaart hij.
De OostEuropese landen vormen samen met Rusland het Oostblok.
Ivan bepaalt dat.
Hij vindt dat de landen in het Oostblok niet vrij mogen zijn.
‘Iedereen in het Oostblok moet communistisch zijn!’
vertelt Ivan aan de mensen.
‘Jullie moeten je houden aan de regels van de regering!’
Europa is verdeeld.
George en Ivan blijven elkaar bedreigen.
Iedereen is bang voor een nieuwe oorlog.
Dat zou de Derde Wereldoorlog zijn.
Die oorlog komt er niet.
Het blijft wel spannend tussen 1945 en 1989.
We noemen die tijd de koude oorlog.
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5A GEïNTEGREERDE / DISTANTIëRENDE ONDERzOEkSTEkST

Op ontdekkingsreis

In de 16e eeuw maakten Hollandse handelaren verre reizen omdat ze in Azië krui
den wilden inkopen. Die kruiden verkochten ze in Nederland weer met veel winst. 
De handelaren maakten winst omdat deze kruiden in Nederland niet te koop 
waren. De mensen in Nederland hadden de kruiden nodig omdat kruiden het eten 
meer smaak geven. Ook gebruiken ze de kruiden om eten in te bewaren. In januari 
1655 vertrokken handelaren voor de eerste keer naar Azië met een groot schip. In 
mei 1655 waren de handelaren 5 maanden onderweg toen ze de Kaapverdische Eilan
den ontdekten, ten westen van Afrika. Toen het schip langs te eilanden voer, kwa
men er piraten aan die het schip wilden kapen. Het kanon werd klaar gemaakt en 
gelukkig sloegen de piraten bij het eerste schot al op de vlucht. Het schip kon weer 
verder. Toen werd de zee woester. In oktober 1655 stak er een storm op waardoor er 
een mast van het schip brak. Pas na een week ging de storm weer liggen. De hande
laren waren bang dat het schip zou zinken maar gelukkig zagen ze land in de verte. 
Ze waren toen 10 maanden onderweg. De handelaren dachten dat ze Azië bereikt 
hadden, maar het was helaas nog maar het meest zuidelijke puntje van Afrika: Kaap 
de Goede Hoop. Daar werd het schip gerepareerd. In januari 1656 bereikte het schip 
eindelijk Azië. De handelaren waren toen precies een jaar op zee. Ze gingen aan land 
in de stad Calcioet, in India. Ze kochten een grote voorraad kruiden want ze wil
den veel winst maken.

5B GEFRAGMENTEERDE / DISTANTIëRENDE ONDERzOEkSTEkST

Op ontdekkingsreis

In de 16e eeuw maakten Hollandse handelaren verre reizen.
De handelaren wilden in Azië kruiden kopen.
Ze verkochten de kruiden in Nederland weer.
De handelaren maakten veel winst.
Deze kruiden waren in Nederland niet te koop.
De mensen in Nederland hadden de kruiden nodig.
Ze gebruikten de kruiden om maaltijden meer smaak te geven.
Er werd voedsel bewaard in de kruiden.
In januari 1655 vertrokken er handelaren voor de eerste keer naar Azië.
De handelaren reisden met een groot schip.
In mei 1655 ontdekten de handelaren de Kaapverdische Eilanden.
De eilanden liggen ten westen van Afrika.
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Het schip voer vlak langs de eilanden.
Er kwamen piraten aan die het schip wilden kapen.
Het kanon werd klaar gemaakt.
Bij het eerste schot sloegen de piraten op de vlucht.
De zee werd woester.
In oktober 1655 stak er een storm op.
Een mast brak af.
De storm ging na een week liggen.
De handelaren waren bang dat het schip zou zinken.
De handelaren zagen land in de verte.
Het was het meest zuidelijke puntje van Afrika.
De handelaren repareerden het schip in Kaap de Goede Hoop.
In januari 1656 bereikte het schip Azië.
De handelaren gingen aan land in de stad Calcioet.
Deze stad ligt in India.
De handelaren kochten grote voorraden kruiden.
Ze wilden veel winst maken.

5C IDENTIFICERENDE / GEïNTEGREERDE ONDERzOEkSTEkST

Op ontdekkingsreis

‘Hoe kan ik veel geld verdienen?’ denkt Hendrik hardop. Hij loopt door de haven van 
Amsterdam op 11 januari 1655. Een schipper hoort hem praten en zegt tegen Hendrik: 
‘Als je veel geld wil verdienen moet je met me meekomen. Ik vaar morgen namelijk 
naar Azië om kruiden te kopen. Die kruiden verkoop ik dan weer met veel winst in 
Amsterdam. ‘hoe kan het dat u zoveel winst maakt?’ vraagt Hendrik nieuwsgierig. 
‘Omdat de kruiden in Nederland niet te koop zijn. Toch hebben de Nederlan
ders de kruiden nodig want ze gebruiken de kruiden om het eten meer smaak te 
geven. Ook gebruiken ze de kruiden om eten in te bewaren.’ De volgende morgen 
gaat Hendrik mee met het schip. Het is voor de eerste keer dat een schip naar Azië 
vaart. In mei 1655 is Hendrik 5 maanden onderweg als hij plotseling in de verte een 
paar eilanden ziet. ‘Ík zie land!’ Roept Hendrik opgetogen. ‘Ja, dat zijn de Kaapver
dische Eilanden, die liggen ten westen van Afrika.’Vertelt een schipper hem. Als het 
schip vlak bij de eilanden is, gilt iemand: ‘er komen piraten aan die het schip willen 
kapen!’ Er breekt paniek uit. Hendrik verstopt zich snel. Vlug wordt het kanon klaar 
gemaakt. Gelukkig slaan de piraten bij het eerste schot al op de vlucht. ‘ hé, hé!’ 
denkt Hendrik. ‘Dat was op het nippertje.’ En hij veegt het angstzweet van zijn gezicht. 
Hendrik vaart verder. Dan wordt de zee woester en woester. In oktober 1655 steekt 
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er een verschrikkelijke storm op. ‘Help! Eén van de masten is gebroken!’ gilt Hen-
drik. Hij kan de neervallende mast nog maar net ontwijken. Trillend staat hij op zijn 
benen. Pas na een week gaat de storm weer liggen. Hendrik is bang dat het schip zal 
zinken. Gelukkig ziet hij de volgende dag land in de verte. Hij is dan 10 maanden 
onderweg. ‘Nu zijn we toch wel in Azië?’ Vraagt hij. Maar helaas, het is nog maar 
het meest zuidelijke puntje van Afrika: Kaap de Goede Hoop. Daar repareren ze het 
schip en kan Hendrik even zijn zeebenen rust gunnen. In januari 1656 bereikt het 
schip eindelijk Azië. Hendrik is dan precies een jaar op zee. Hij gaat aan land in 
de stad Calcioet, in India. Hij koopt een grote voorraad kruiden want hij wil veel 
winst maken. ‘Ha!’ denkt hij. ‘Eindelijk word ik een rijk man!’

5D IDENTIFICERENDE / GEFRAGMENTEERDE ONDERzOEkSTEkST

Op ontdekkingsreis

‘Hoe kan ik veel geld verdienen?’
Denkt Hendrik hardop.
Hij loopt door de haven van Amsterdam.
Het is 11 januari 1655.
Een schipper hoort hem praten.
De schipper zegt tegen Hendrik:
‘Als je veel geld wil verdienen moet je met me meekomen.
Ik vaar morgen naar Azië om kruiden te kopen.
Die kruiden verkoop ik in Amsterdam.
Dan maak ik veel winst.
‘Hoe kan het dat u zoveel winst maakt?’ vraagt Hendrik nieuwsgierig.
‘De kruiden zijn in Nederland niet te koop.
De Nederlanders hebben de kruiden nodig.
Ze gebruiken de kruiden om het eten meer smaak te geven.
Ze gebruiken ze om eten in te bewaren.’
De volgende morgen gaat Hendrik mee met het schip.
Het is voor de eerste keer dat een schip naar Azië vaart.
In mei 1655 is Hendrik 5 maanden onderweg.
Hij ziet plotseling in de verte een paar eilanden.
‘Ík zie land!’ roept Hendrik opgetogen.
‘Ja, dat zijn de Kaapverdische Eilanden.
Die liggen ten westen van Afrika.’
vertelt een schipper hem.
Iemand gilt als het schip vlak bij de eilanden is.
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‘Er komen piraten aan die het schip willen kapen!’
Er breekt paniek uit.
Hendrik verstopt zich snel.
Vlug wordt het kanon klaar gemaakt.
De piraten slaan bij het eerste schot al op de vlucht.
‘ hé, hé!’ denkt Hendrik.
‘Dat was op het nippertje.’
En hij veegt het angstzweet van zijn gezicht.
Hendrik vaart verder.
Dan wordt de zee woester en woester.
In oktober 1655 steekt er een verschrikkelijke storm op.
‘Help! Eén van de masten is gebroken!’ Gilt Hendrik.
Hij kan de neervallende mast nog maar net ontwijken.
Trillend staat hij op zijn benen.
Pas na een week gaat de storm weer liggen.
Hendrik is bang dat het schip zal zinken.
Hij ziet de volgende dag land in de verte.
Hij is dan 10 maanden onderweg.
‘Nu zijn we toch wel in Azië?’ Vraagt hij.
Het is het meest zuidelijke puntje van Afrika.
Kaap de Goede Hoop.
Ze repareren het schip.
Hendrik kan even zijn zeebenen rust gunnen.
In januari 1656 bereikt het schip Azië.
Hendrik gaat aan land in de stad Calcioet, in India.
Hij koopt een grote voorraad kruiden
Hij wil veel winst maken.
‘Ha!’ denkt hij.
‘Eindelijk word ik een rijk man!’

6A GEïNTEGREERDE / DISTANTIëRENDE ONDERzOEkSTEkST

Gevangen en vergast

In 1942 was de Tweede Wereldoorlog aan de gang en vertrokken goederentreinen 
naar de vernietigingskampen. In de treinen stonden veel joodse mensen. Er waren 
twee problemen in de treinen. Ten eerste hadden de treinen geen stoelen en daarom 
moesten de mensen heel dicht tegen elkaar aan staan. Omdat er geen stoelen waren 
leek het alsof de mensen als vee vervoerd werden. Ten tweede hadden de treinen 
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geen ramen waardoor het steeds warmer werd. Sommige mensen stierven omdat 
ze geen frisse lucht meer kregen. Niemand wist waar de trein heen ging. Na een 
lange reis moesten de mensen uitstappen. De mensen werden hardhandig de trein 
uitgesleurd en ze wisten niet waar ze waren. De soldaten verdeelden de mensen in 
twee groepen. In de ene groep zaten de mensen die hard moesten werken. Zij hadden 
geluk. In de andere groep zaten alleen vrouwen en kinderen. Zij moesten onmiddel
lijk onder de douche maar niemand wist wat er onder die douche gebeurde. Later 
is bekend geworden dat uit de douche gas kwam. Daardoor zijn veel vrouwen en 
kinderen onder de douche gestorven.

6B GEFRAGMENTEERDE / DISTANTIëRENDE ONDERzOEkSTEkST

Gevangen en vergast

In 1942 was de Tweede Wereldoorlog aan de gang.
Er vertrokken goederentreinen naar de vernietigingskampen.
In de treinen stonden veel joodse mensen.
Er waren geen stoelen in de treinen.
Iedereen stond heel dicht tegen elkaar aan.
Het leek alsof de mensen als vee vervoerd werden.
Het was heel warm in de trein.
Er waren geen ramen.
Sommige mensen stierven.
Die mensen kregen geen frisse lucht.
Niemand wist waar de trein heen ging.
De reis duurde heel lang.
De mensen moesten uitstappen.
Ze werden hardhandig de trein uitgesleurd.
De mensen wisten niet waar ze terechtgekomen waren.
De soldaten verdeelden de mensen.
Eén groep met mensen die hard moesten werken.
De mensen die moesten werken hadden geluk.
Eén groep met alleen vrouwen en kinderen.
De vrouwen en kinderen moesten onmiddellijk onder de douche.
Niemand wist wat er onder die douche gebeurde.
Later is bekend geworden dat uit de douche gas kwam.
De vrouwen en kinderen zijn onder de douche gestorven.
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6C IDENTIFICERENDE / GEïNTEGREERDE ONDERzOEkSTEkST

Gevangen en vergast

‘He joh! Kijk uit, je staat op mijn voet!’
‘Sorry,’ mompelt David. Hij is een joodse jongen van 12 jaar. Hij staat in een trein 

vol met joodse mensen. De trein is op weg naar een vernietigingskamp. Het is no
vember 1942 en de Tweede Wereldoorlog is aan de gang. Er zijn twee problemen in 
de trein: ten eerste heeft de trein geen stoelen en daarom moeten de mensen dicht 
tegen David aanstaan. ‘Het lijkt wel alsof we als vee vervoerd worden, want er zijn 
niet eens stoelen in deze trein!’ Roept iemand. ‘Het is een goederentrein,’ zegt David 
zacht. Het tweede probleem is dat er geen ramen in de trein zijn waardoor het 
steeds warmer wordt. De man naast David zakt in elkaar en sterft omdat hij geen 
frisse lucht meer krijgt. David moet bijna huilen van ellende. Ik wil eruit! denkt hij 
wanhopig. Er is niemand die op hem let. ‘Waar gaan we heen?’ roept David, maar hij 
krijgt geen antwoord. De reis duurt heel lang, maar dan opeens brult een soldaat: 
‘Uitstappen!’ De soldaat sleurt David hardhandig de trein uit. David weet niet waar 
hij is en hij rilt van angst. De soldaten verdelen de mensen in twee groepen. In de 
ene groep zitten de mensen die hard moeten werken. In de andere groep zitten al
leen vrouwen en kinderen. Zij moeten onmiddellijk onder de douche. David voelt 
zich vies. ‘Ik wil ook douchen,’ zegt hij tegen een soldaat. Maar David weet niet wat er 
onder die douche gebeurt. De soldaat stuurt hem naar de groep die moet werken. 
David heeft geluk. Een vriend van David moet wel onder de douche en David ziet 
hem nooit meer... Later hoort David dat er gas uit de douche komt. De vriend van 
David wordt onder de douche vergast en sterft daar samen met nog meer vrouwen 
en kinderen.

6D IDENTIFICERENDE / GEFRAGMENTEERDE ONDERzOEkSTEkST

Gevangen en vergast

‘He joh! Kijk uit, je staat op mijn voet!’
‘Sorry,’ mompelt David.
Hij is een joodse jongen van 12 jaar.
Hij staat in een trein vol met joodse mensen.
De trein is op weg naar een vernietigingskamp.
Het is november 1942.
De Tweede Wereldoorlog is aan de gang.
De trein heeft geen stoelen.
De mensen staan dicht tegen David aan.
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Iemand roept:
‘Het lijkt wel alsof we als vee vervoerd worden!”
‘Het is een goederentrein,’ zegt David zacht.
Er zijn geen ramen in de trein.
Het wordt steeds warmer.
De man naast David zakt in elkaar.
Hij krijgt geen frisse lucht meer.
Hij sterft.
David moet bijna huilen van ellende.
‘Ik wil eruit!’ denkt hij wanhopig.
Er is niemand die op hem let.
‘Waar gaan we heen?’ roept David,
Hij krijgt geen antwoord.
De reis duurt heel lang.
Opeens brult een soldaat: ‘Uitstappen!’
De soldaat sleurt David hardhandig de trein uit.
David weet niet waar hij is.
Hij rilt van angst.
De soldaten verdelen de mensen in twee groepen.
In de ene groep zitten de mensen die hard moeten werken.
In de andere groep zitten alleen vrouwen en kinderen.
Zij moeten onmiddellijk onder de douche.
David voelt zich vies.
‘Ik wil ook douchen’ zegt hij tegen een soldaat.
David weet niet wat er onder die douche gebeurt.
De soldaat stuurt hem naar de groep die moet werken.
Een vriend van David moet wel onder de douche.
David ziet hem nooit meer...
David hoort dat er gas uit de douche komt.
De vriend van David wordt onder de douche vergast.
Hij sterft daar samen met nog meer vrouwen en kinderen.

7A GEïNTEGREERDE / DISTANTIëRENDE ONDERzOEkSTEkST

Het begin van de Tweede wereldoorlog

In 1933 werd Hitler de baas van Duitsland. Hitler wilde dat Duitsland de baas 
van de wereld zou worden omdat hij het Duitse volk veel beter vond dan andere 
volkeren. Daarom wilde hij een oorlog beginnen en had hij al een groot leger opge
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bouwd. Dit leger had extra veel wapens nodig en daarom werden er wapenfabrieken 
geopend. Het voordeel van de nieuwe wapenfabrieken was dat veel werklozen in de 
wapenfabrieken konden werken. Hierdoor werd het probleem met de werkloosheid 
in Duitsland opgelost. In 1939 viel Hitler Polen aan. Maar dat vonden Engeland en 
Amerika te ver gaan. Daarom verklaarden ze Duitsland de oorlog. In 1940 wilden 
de Duitsers Nederland veroveren. Daarom gooiden Duitse vliegtuigen op 14 mei 
1940 bommen op Rotterdam. Het Nederlandse leger gaf zich toen snel over.

7B GEFRAGMENTEERDE / DISTANTIëRENDE ONDERzOEkSTEkST

Het begin van de Tweede wereldoorlog

In 1933 werd Hitler de baas van Duitsland.
Hitler wilde dat Duitsland de baas van de wereld zou worden.
Hij vond het Duitse volk veel beter dan de andere volkeren.
Hitler wilde een oorlog beginnen.
Hij had een groot leger opgebouwd.
Het leger had extra veel wapens nodig.
Er werden wapenfabrieken geopend.
Werkloze Duitsers kregen werk in de wapenfabrieken.
De werkloosheid in Duitsland werd minder.
In 1939 viel Hitler Polen aan.
Dat vonden Engeland en Amerika te ver gaan.
Engeland en Amerika verklaarden Duitsland de oorlog.
In 1940 wilden de Duitsers Nederland veroveren.
Op 14 mei 1940 gooiden Duitse vliegtuigen bommen op Rotterdam.
Het Nederlandse leger gaf zich snel over.

7C IDENTIFICERENDE / GEïNTEGREERDE ONDERzOEkSTEkST

Het begin van de Tweede wereldoorlog

Hitler staat op het balkon van zijn paleis. Hij viert dat hij in 1933 de baas van Duits
land is geworden en hij houdt een toespraak voor het Duitse volk. ‘Duitsers,’ buldert 
hij. ‘Duitsland moet de baas van de wereld worden want het Duitse volk is veel 
beter dan de andere volkeren! Daarom wil ik een oorlog beginnen. Ik heb al een 
groot leger opgebouwd. Dit leger heeft veel wapens nodig!’ De mensen klappen in 
hun handen. Hitler gaat verder: ‘ Daarom heb ik ook wapenfabrieken geopend. Het 
voordeel van deze nieuwe wapenfabrieken is dat iedereen die nu werkloos is, in de 
wapenfabriek mag werken!’ ‘Hierdoor wordt het probleem met de werkloosheid 
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in Duitsland opgelost!’ De mensen juichen en schreeuwen blij. Hitler valt in 1939 
Polen aan. Maar dat vinden Engeland en Amerika te ver gaan. Daarom verklaren 
ze Duitsland de oorlog. In 1940 wil Hitler Nederland veroveren. Daarom gooien 
Duitse vliegtuigen op 14 mei 1940 bommen op Rotterdam. Op dat moment geeft 
het Nederlandse zich snel over.

7D IDENTIFICERENDE / GEFRAGMENTEERDE ONDERzOEkSTEkST

Het begin van de Tweede wereldoorlog

Hitler staat op het balkon van zijn paleis.
Hij viert dat hij in 1933 de baas van Duitsland is geworden.
Hitler houdt een toespraak voor het Duitse volk.
‘Duitsers,’ buldert Hitler.
‘Duitsland moet de baas van de wereld worden!
Het Duitse volk is veel beter dan de andere volkeren!
Ik wil een oorlog beginnen!
Ik heb een groot leger opgebouwd.
Dit leger heeft extra veel wapens nodig.
We gaan met die wapens de wereld veroveren!’
De mensen klappen in hun handen.
Hitler gaat verder:
‘Ik heb wapenfabrieken geopend.
Alle werklozen krijgen werk in de wapenfabrieken.
De werkloosheid in Duitsland wordt minder.’
De mensen juichen en schreeuwen blij.
Hitler valt in 1939 Polen aan.
Dat vinden Engeland en Amerika te ver gaan.
Engeland en Amerika verklaren Duitsland de oorlog.
In 1940 wil Hitler Nederland veroveren.
Duitse vliegtuigen gooien op 14 mei 1940 bommen op Rotterdam.
Het Nederlandse leger geeft zich snel over.

8A GEïNTEGREERDE / DISTANTIëRENDE ONDERzOEkSTEkST

Pas op voor je buurvrouw!

In de negentiende eeuw was een vrouwelijke seriemoordenaar actief. Deze serie
moordenaar heette Mie van der Linden. Mie is gaan moorden om de volgende reden: 
Mie leefde in de arme wijken van Leiden en ze was zelf heel arm. Maar ze had er 
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genoeg van om arm te zijn. Daarom probeerde ze aan geld te komen met een list. 
Haar plan bestond uit twee delen. Ze ging als volgt te werk: eerst sloot ze bij verschil
lende begrafenisfondsen verzekeringen af voor vrienden en familieleden. Vervolgens 
vergiftigde ze deze vrienden en familieleden. De mensen overleden daardoor ‘toe
vallig’. Mie kreeg dan dus het verzekeringsgeld omdat de verzekering op haar naam 
stond. Het tweede deel van Mie’s plan was het volgende: Ze deed alsof ze mensen 
wilde helpen. Ze paste namelijk vaak op de kinderen van anderen. Bovendien ver
zorgde ze de zieken. Daarom stond ze bekend als een behulpzame vrouw en werd ze 
ook wel ‘Goede Mie’ genoemd. Dus niemand had door dat ze een moordenares was. 
Eind 1883 werd Mie betrapt toen ze een vijfjarig buurmeisje probeerde te vergifti
gen. Mie duwde het gif in de mond van het meisje, maar het meisje begon te gillen. 
Daardoor kwamen de buren kijken en zagen ze wat Mie deed. Mie werd snel daarna 
gearresteerd. Ze moest de rest van haar leven in de gevangenis zitten omdat er meer 
dan negentig verdachte sterfgevallen gevonden werden.

8B GEFRAGMENTEERDE / DISTANTIëRENDE ONDERzOEkSTEkST

Pas op voor je buurvrouw!

In de negentiende eeuw was een vrouwelijke seriemoordenaar actief.
Deze seriemoordenaar heette Mie van der Linden.
Mie leefde in de arme wijken van Leiden.
Mie was zelf heel arm.
Mie had er genoeg van om arm te zijn.
Mie probeerde aan geld te komen met een list.
Mie sloot bij verschillende begrafenisfondsen verzekeringen af.
Dat deed Mie voor vrienden en familieleden.
Mie vergiftigde deze vrienden en familieleden.
De mensen overleden ‘toevallig’.
Mie kreeg het verzekeringsgeld.
De verzekering stond op de naam van Mie.
Mie deed alsof ze mensen wilde helpen.
Mie paste vaak op de kinderen van anderen.
Mie verzorgde de zieken.
Mie stond bekend als een behulpzame vrouw.
Mie werd ‘Goede Mie’ genoemd.
Niemand had door dat Mie een moordenares was.
Eind 1883 werd Mie betrapt.
Mie probeerde een vijfjarig buurmeisje te vergiftigen.
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Mie duwde het gif in de mond van het meisje.
Het meisje begon te gillen.
De buren kwamen kijken.
De buren zagen wat Mie deed.
Mie werd gearresteerd.
Er werden meer dan negentig verdachte sterfgevallen gevonden.
Mie heeft haar leven lang in de gevangenis doorgebracht.

8C IDENTIFICERENDE / GEïNTEGREERDE ONDERzOEkSTEkST

Pas op voor je buurvrouw!

‘Ik zit al vanaf 1883 in de gevangenis, dat is precies 30 jaar geleden.Waarschijnlijk moet 
ik de rest van mijn leven hier zitten. Verschrikkelijk1 In dit stinkhol. Maar het is mijn 
eigen schuld. Waarom ik ben gaan moorden? Ik woon in de arme wijken van Leiden, 
maar ik heb er genoeg van om arm te zijn. Daarom heb ik een list bedacht om geld 
te verdienen. Mijn plan bestaat uit twee delen. Ik ga als volgt te werk: eerst sluit ik 
bij verschillende begrafenisfondsen verzekeringen af voor vrienden en familieleden. 
Vervolgens vergiftig ik de mensen die ik heb verzekerd. Daarna sterven deze men
sen heel ‘toevallig’. En ik krijg dan dus het verzekeringsgeld omdat het geld op mijn 
naam staat. Slim hè? Het tweede deel van mijn plan is het volgende: ik doe alsof ik 
iedereen altijd wil helpen. Ik wil namelijk altijd wel oppassen op de kleine kinde
ren. Bovendien kom ik altijd de zieken verzorgen. Daarom sta ik bekend als een 
behulpzame vrouw en hebben de buren me ‘Goede Mie’ genoemd. Dus niemand 
heeft door dat ik eigenlijk een moordenares ben.’ Ik heb hard gelachen! Wat zijn die 
andere mensen toch dom! Ze betrappen me als ik een buurmeisje van vijf jaar probeer 
te vergiftigen. Zo stom! Ik duw hardhandig het gif in haar mond, maar ze begint 
heel hard te gillen! Daardoor komen de buren kijken en zien wat ik doe. De politie 
arresteert mij snel daarna. Ik moet mijn leven lang in de gevangenis blijven omdat 
ik meer dan 90 mensen vergiftigd heb. Ik heb geen leven meer!

8D IDENTIFICERENDE / GEFRAGMENTEERDE ONDERzOEkSTEkST

Pas op voor je buurvrouw!

‘Ik zit al vanaf 1883 in de gevangenis.
Dat is precies 30 jaar geleden.
Waarschijnlijk moet ik de rest van mijn leven hier zitten.
Verschrikkelijk1 In dit stinkhol.
Het is mijn eigen schuld.
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Ik woon in de arme wijken van Leiden.
Ik heb er genoeg van om arm te zijn.
Ik bedenk een list om geld te verdienen.
Ik sluit bij verschillende begrafenisfondsen verzekeringen af.
Voor vrienden en familieleden.
Ik vergiftig de mensen die ik heb verzekerd.
Deze mensen sterven heel ‘toevallig’.
Ik krijg het verzekeringsgeld.
Het geld staat op mijn naam.
Slim hè?
Ik doe alsof ik iedereen altijd wilde helpen.
Ik wil altijd wel oppassen op de kleine kinderen.
Ik kom altijd de zieken verzorgen.
Ik sta bekend als een behulpzame vrouw.
De buren noemen me ‘Goede Mie’.
Niemand heeft door dat ik eigenlijk een moordenares ben.
Ik heb hard gelachen!
Wat zijn die andere mensen toch dom!
Ik ben betrapt.
Ik heb geprobeerd een buurmeisje van vijf jaar te vergiftigen.
Zo stom!
Ik duw hardhandig het gif in haar mond.
Ze begint heel hard te gillen!
De buren komen kijken.
Ze zien wat ik doe.
De politie arresteert mij.
Ik moet mijn leven lang in de gevangenis blijven.
Ik heb meer dan 90 mensen vergiftigd.
Ik heb geen leven meer!
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3b Voorbeeld van een schemavraag

(bij de onderzoekstekst Luizen en vlooien)

Lees de tekst zorgvuldig en maak dan de onderstaande vraag zonder de tekst nog te 
gebruiken. Zet de nummers van de zinnen in het goede lege hokje in het schema. Je 
moet alle zinnen gebruiken. Iedere zin past maar in 1 hokje. Er blijven twee zinnen 
over die minder goed passen. (bij een tekst over de hygiëne aan het hof van Koning 
Lodewijk xIv).
zinnen

1. Het stinkt in het paleis.

2. De mensen wassen zich niet.

3. Er zijn zalen genoeg.

4. De mensen slapen met hun pruik op.

5. Er zijn niet genoeg toiletten in het paleis.

6. De koning geeft vaak feesten.

7. De mensen poepen in de zalen.

8. De koning vindt wassen ongezond.

9. Luizen en vlooien springen in de lakens.

De pruiken van de mensen zitten
vol met luizen en vlooien. 

Probleem 1 Probleem 2

Want

Want

Want

Het gevolg is

Het gevolg isDat komt doordat

3c Voorbeeld van een sorteerschemavraag

(bij de onderzoekstekst koude Oorlog)

Lees de tekst zorgvuldig. Maak dan de onderstaande vraag zonder de tekst nog te 
gebruiken. Zet de nummers van de termen en de zinnen in de juiste hokjes. Iedere 
term mag je maar één keer gebruiken. (Bij een tekst over de Koude Oorlog).

SL_Land_Proefschrift_008.indd   223 26-1-2009   10:22:09



•   z w a k k e  l e z e r s ,  s t e r k e  t e k s t e n224

1. Communisme

2. Baas in Europa willen zijn

3. Atoombom

4. west-Europa

5. Oost-Europa

6. Sterk

7. Aan regels houden

8. Helpen met wapens en geld

9. Rijk

Amerika Rusland Amerika en
Rusland

Past niet

3d Voorbeeld van een tijdbalkvraag

(bij de onderzoekstekst Pas op je buurvrouw!)

Zet de gebeurtenissen in de goede volgorde in de tijdbalk. Je hoeft alleen maar het 
nummer van de gebeurtenis in het juiste hokje te zetten.
Gebeurtenissen

1. Gearresteerd

2. Vrienden en kennissen gaan dood

3. In de gevangenis

4. Vrienden vergiftigen

5. Verzekeringsgeld krijgen

6. Verzekering afsluiten

7. Genoeg hebben van arm zijn

8. Betrapt

Tijdbalk

Begin Einde
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biJlage 4 

varianties en onderZoeksteksten biJ hoofdstuk 5

4a Varianties per experiment

VARIANTIES PER ExPERIMENT

varianties tussen experiment 1 
identificatie

experiment 2 
interactie

experiment 3 
perspectief en tijd

TEkSTEN 5.12 (5.7) 5.12 (5.7) 74.9 (54.6)

SCHOLEN 143.2 (18.9) 125.0 (16.8) 23.2 (10.1)

MEERkEUzE 508.9 (20.3) 477 (19.0) 43.8 (21.8)

TIJDBALk 1009.0 (39.0) 1002 (38.5) 46.8 (34.8)

SCHEMA 833.1 (32.4) 837.2 (32.4) 14.6 (19.1)

4b Onderzoeksteksten bij tijd-perspectief-experiment

1 3E PERSOON/ VERLEDEN TIJD

Mooi zijn in China

Eén van de beroemdste schoonheidsoperaties in China was het inbinden van de 
voeten van meisjes. Dit begon in het jaar 618. Deze tijd heette de Tangdynastie. 
Volgens de verhalen begonnen de Chinezen de voeten van meisjes in te binden 
omdat de beeldschone dochter van de keizer ook hele kleine voetjes had. Dit inbin
den zorgde ervoor dat de voeten niet groot zouden worden. Als de meisjes heel jong 
waren, werden hun tenen onder hun voet gebogen en dan werd alles goed ingepakt 
in verband. Dat deed veel pijn. Daardoor konden de meisjes niet lopen. Ook kon
den ze er ’s nachts niet van slapen. Het verband mocht van de voetjes af wanneer 
de meisjes 11 jaar werden want dan groeiden de voetjes niet meer verder. Door het 
inbinden groeiden de voeten van de meisjes helemaal krom. Daardoor werden de 
voeten niet groter dan 8 centimeter. Het was moeilijk voor de vrouwen om op zulke 
voeten te lopen. Maar de Chinese mannen vonden het sexy dat een vrouw op zulke 
kromme voetjes alleen maar kon waggelen. Er was nog een reden waarom mannen 
de kleine voetjes goed vonden. Als een vrouw bijna niet kon lopen, moest ze name
lijk thuis blijven. Dan kon ze het huishouden doen. Bovendien wist de man dan 
altijd waar zijn vrouw was. De Mantsjoes, die vanaf 1644 in China de baas waren, 
namen het grootste deel van de Chinese gewoontes over. Omdat zij het inbinden 
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van voeten een enge en smerige praktijk vonden, deden ze dit niet bij de Mantsjoe
vrouwen. Ze vonden het namelijk zielig voor de vrouwen. Toch duurde het nog tot 
1911 voordat het inbinden van voeten verboden werd.

Het einde van de slavernij

In 1863 kwam er een einde aan de slavernij in Suriname, maar helemaal vrij wer
den de slaven nog niet. Zij moesten namelijk nog tien jaar op de plantages werken 
tegen een laag loon. De regering wilde er op deze manier voor zorgen dat het werk 
op de plantages toch gedaan zou worden. Daarna moesten er nieuwe arbeiders 
komen. Daarom ging het Nederlandse bestuur in India en Indonesië op zoek naar 
arbeiders. Tien jaar later kwamen arbeiders uit India en Indonesië naar Suriname. 
Ze tekenden een contract van vijf jaar. De arbeider kreeg voor zijn werk een laag 
loon, voedsel en een huisje. De behandeling van de arbeiders was meestal slecht. 
Toch bleven de meeste arbeiders na die vijf jaar in Suriname, want ze hoefden dan 
niet meer als contractarbeider te werken en kregen dus ook meer loon. Hierdoor 
kwamen er veel te veel arbeiders en was er niet voor iedereen werk. Dus was er in 
Suriname veel armoede rond 1900. In 1915 bouwden de Nederlanders een scheeps
werf en in 1925 openden Amerikanen een bauxietmijn. Daardoor kwam er veel 
werkgelegenheid, want er waren arbeiders nodig die het bauxiet konden verwerken 
tot aluminium en andere producten. Door de industrie veranderde het leven ingrij
pend, want er werden wegen aangelegd en er werden kantoorgebouwen, banken, 
winkels en nieuwe wijken gebouwd.

Uitbuiting in Indonesië

In 1890 leefden veel Nederlanders in Indonesië.
De Indonesiërs en de Nederlanders hadden wel eens ruzie. Waarom? Ten eerste 
waren de Nederlanders naar Indonesië gekomen om rijk te worden. Daarom lieten 
ze de Indonesische boeren heel hard op het land werken. Zo verdienden de Neder
landers veel geld aan de producten van de landbouw, terwijl de boeren bijna niets 
kregen. De meeste Nederlanders hadden hier geen moeite mee. Want zij vonden 
dat de Indonesiërs minder goed waren dan de Europeanen. Ten tweede dachten de 
Nederlanders dat de Indonesiërs erg tegen de ‘ontwikkelde’ Europeanen opkeken. 
Daarom meenden ze dat de Indonesiërs graag de onderdanen en helpers van de 
Nederlanders wilden zijn. Dus waren ze erg verbaasd toen de Indonesiërs zich tegen 
het Nederlandse bestuur gingen verzetten. De Indonesiërs wilden dat er dingen 
zouden veranderen. Zo wilden ze beter betaald worden en ook zelf kunnen kiezen 
voor wie ze werkten. Er waren ook mensen die het wel voor de Indonesiërs opna
men. Daarom zijn er in die tijd boeken geschreven over de slechte behandeling van 
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de Indonesiërs door de Nederlanders. Eén van die boeken heet Max Havelaar en is 
geschreven door Multatuli. Hij protesteerde in het boek tegen de onderdrukking 
van de Indonesiërs.

Luizen en vlooien

Lodewijk de 14e was in de 17e eeuw de koning van Frankrijk en hij gaf toen vaak 
feesten. Voor deze feesten nodigde hij prinsen en koningen van bevriende landen 
uit. Aan het hof van Lodewijk de 14e wist niemand iets van hygiëne en dat gaf twee 
grote problemen. Ten eerste liepen overal luizen en vlooien omdat de mensen zich 
bijna nooit wasten. Ze wasten zich niet omdat de koning wassen ongezond vond. 
Daardoor zaten de pruiken van de mensen vol met luizen en vlooien. Bovendien 
sliep iedereen ’s nachts met zijn pruik op. Daardoor sprongen de luizen en vlooien 
’s nachts in de lakens. In de zomer kwamen er steeds meer beestjes bij want het was 
in de zomer heel warm in het paleis van de koning. En in de hitte konden vlooien 
en luizen goed leven. Er was in zijn paleis nog een tweede probleem met de hygiëne. 
De gasten van de koning poepten in de hoeken van de eetzaal, omdat er geen toilet
ten waren. Het vervelende gevolg was dat het erg stonk in het paleis van de koning. 
Soms konden zijn gasten de stank niet meer aan. Maar dan gingen ze gewoon naar 
een andere eetzaal want de koning had toch zalen genoeg.

2 3E PERSOON / TEGENwOORDIGE TIJD

Mooi zijn in China

Eén van de beroemdste schoonheidsoperaties in China is het inbinden van de 
voeten van meisjes. Dit begint in het jaar 618. Deze tijd heet de Tangdynastie. Vol
gens de verhalen beginnen de Chinezen de voeten van meisjes in te binden omdat 
de beeldschone dochter van de keizer ook hele kleine voetjes heeft. Dit inbinden 
zorgt ervoor dat de voeten niet groot zullen worden. Als de meisjes heel jong zijn, 
worden hun tenen onder hun voet gebogen en dan wordt alles goed ingepakt in 
verband. Dat doet veel pijn. Daardoor kunnen de meisjes niet lopen. Ook kun
nen ze er ’s nachts niet van slapen. Het verband mag van de voetjes af wanneer 
de meisjes 11 jaar worden want dan groeien de voetjes niet meer verder. Door het 
inbinden groeien de voeten van de meisjes helemaal krom. Daardoor worden de 
voeten niet groter dan 8 centimeter. Het is moeilijk voor de vrouwen om op zulke 
voeten te lopen. Maar de Chinese mannen vinden het sexy dat een vrouw op zulke 
kromme voetjes alleen maar kan waggelen. Er is nog een reden waarom mannen de 
kleine voetjes goed vinden. Als een vrouw bijna niet kan lopen, moet ze namelijk 
thuis blijven. Dan kan ze het huishouden doen. Bovendien weet de man dan altijd 
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waar zijn vrouw is. De Mantsjoes, die vanaf 1644 in China de baas zijn, nemen het 
grootste deel van de Chinese gewoontes over. Omdat zij het inbinden van voeten 
een enge en smerige praktijk vinden, doen ze dit niet bij de Mantsjoevrouwen. Ze 
vinden het namelijk zielig voor de vrouwen. Toch duurt het nog tot 1911 voordat het 
inbinden van voeten verboden wordt.

Het einde van de slavernij

In 1863 komt er een einde aan de slavernij in Suriname, maar helemaal vrij worden 
de slaven nog niet. Zij moeten namelijk nog tien jaar op de plantages werken tegen 
een laag loon. De regering wil er op deze manier voor zorgen dat het werk op de 
plantages toch gedaan wordt. Daarna moeten er nieuwe arbeiders komen. Daarom 
gaat het Nederlandse bestuur in India en Indonesië op zoek naar arbeiders. Tien 
jaar later komen arbeiders uit India en Indonesië naar Suriname. Ze tekenen een 
contract van vijf jaar. De arbeider krijgt voor zijn werk een laag loon, voedsel en een 
huisje. De behandeling van de arbeiders is meestal slecht. Toch blijven de meeste 
arbeiders na die vijf jaar in Suriname, want ze hoeven dan niet meer als contrac
tarbeider te werken en krijgen dus ook meer loon. Hierdoor komen er veel te veel 
arbeiders en is er niet voor iedereen werk. Dus is er in Suriname veel armoede rond 
1900. In 1915 bouwen de Nederlanders een scheepswerf en in 1925 openen Amerika
nen een bauxietmijn. Daardoor komt er veel werkgelegenheid, want er zijn arbei
ders nodig die het bauxiet kunnen verwerken tot aluminium en andere producten. 
Door de industrie verandert het leven ingrijpend, want er worden wegen aangelegd 
en er worden kantoorgebouwen, banken, winkels en nieuwe wijken gebouwd.

Nederlandse uitbuiting

In 1890 leven veel Nederlanders in Indonesië. De Indonesiërs en de Nederlanders 
hadden wel eens ruzie. Waarom? Ten eerste zijn de Nederlanders naar Indonesië 
gekomen om rijk te worden. Daarom laten ze de Indonesische boeren heel hard op 
het land werken. Zo verdienen de Nederlanders veel geld aan de producten van de 
landbouw, terwijl de boeren bijna niets krijgen. De meeste Nederlanders hebben 
hier geen moeite mee. Want zij vinden dat de Indonesiërs minder goed zijn dan de 
Europeanen. Ten tweede denken de Nederlanders dat de Indonesiërs erg tegen de 
‘ontwikkelde’ Europeanen opkijken. Daarom menen de Nederlanders dat de Indo
nesiërs graag de onderdanen en helpers van de Nederlanders willen zijn. Dus zijn 
ze erg verbaasd nu de Indonesiërs zich tegen het Nederlandse bestuur verzetten. De 
Indonesiërs willen dat er dingen gaan veranderen. Zo willen ze beter betaald wor
den en ook zelf kunnen kiezen voor wie ze werken. Er zijn ook mensen die het wel 
voor de Indonesiërs opnemen. Daarom worden er boeken geschreven over de slechte 
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behandeling van de Indonesiërs door de Nederlanders. Eén van die boeken heet 
Max Havelaar en is geschreven door Multatuli. Hij protesteert in het boek tegen de 
onderdrukking van de Indonesiërs.

Luizen en vlooien

Lodewijk de 14e is in de 17e eeuw de koning van Frankrijk en hij geeft dan vaak 
feesten. Voor deze feesten nodigt hij prinsen en koningen van bevriende landen uit. 
Aan het hof van Lodewijk de 14e weet niemand iets van hygiëne en dat geeft twee 
grote problemen. Ten eerste lopen overal luizen en vlooien omdat de mensen zich 
bijna nooit wassen. Ze wassen zich niet omdat de koning wassen ongezond vindt. 
Daardoor zitten de pruiken van de mensen vol met luizen en vlooien. Bovendien 
slaapt iedereen ’s nachts met zijn pruik op. Daardoor springen de luizen en vlooien 
’s nachts in de lakens. In de zomer komen er steeds meer beestjes bij want het is in 
de zomer heel warm in het paleis van de koning. En in de hitte kunnen vlooien en 
luizen goed leven. Er is in zijn paleis nog een tweede probleem met de hygiëne. De 
gasten van de koning poepen in de hoeken van de eetzaal, omdat er geen toiletten 
zijn. Het vervelende gevolg is dat het erg stinkt in het paleis van de koning. Soms 
kunnen zijn gasten de stank niet meer aan. Maar dan gaan ze gewoon naar een 
andere eetzaal want de koning heeft toch zalen genoeg.

3 1E PERSOON/ VERLEDEN TIJD

Mooi zijn in China

Ik, NingLao, hoorde over één van de beroemdste schoonheidsoperaties in mijn 
land China. Dat was het inbinden van de voeten van meisjes. Dit inbinden begon 
in het jaar 618. Deze tijd heette de Tangdynastie. Volgens de verhalen uit mijn 
geschiedenis begonnen de Chinezen de voeten van meisjes in te binden omdat de 
beeldschone dochter van de keizer ook hele kleine voetjes had. De inwoners in mijn 
land wilden graag dat hun dochters op deze prinses zouden lijken. Mijn ouders 
wilden mijn voetjes ook inbinden. Dit inbinden zorgde ervoor dat mijn voeten niet 
groot zouden worden. Toen ik heel jong was, werden mijn tenen onder mijn voet 
gebogen en dan werd alles goed ingepakt in verband. Dat deed mij veel pijn. Daar
door kon ik niet lopen. Ook kon ik er ’s nachts niet van slapen. Het verband mocht 
van mijn voetjes af toen ik 11 jaar werd want toen groeiden mijn voetjes niet meer 
verder. Door het inbinden groeiden mijn voeten helemaal krom. Daardoor werden 
mijn voeten niet groter dan 8 centimeter. Het was moeilijk voor mij om op zulke 
voeten te lopen. Maar de mannen in mijn land vonden het sexy dat een vrouw op 
zulke kromme voetjes alleen maar kon waggelen. Mijn vader had nog een reden 
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waarom hij de kleine voetjes goed vond. Omdat ik bijna niet kon lopen, moest 
ik namelijk thuis blijven. Dan kon ik het huishouden doen. Bovendien wist mijn 
vader dan altijd waar ik was. De Mantsjoes, die vanaf 1644 in China de baas waren, 
namen het grootste deel van onze cultuur over. Omdat zij het inbinden van voeten 
een enge en smerige praktijk vonden, deden ze dit niet bij de Mantsjoevrouwen. Ze 
vonden het namelijk zielig voor de vrouwen. Toch duurde het nog tot 1911 voordat 
het inbinden van voeten verboden werd.

Het einde van de slavernij

Ik, Arthur Glas, werkte als slaaf in Suriname. In 1863 kwam er een einde aan de 
slavernij in Suriname, maar helemaal vrij werd ik nog niet. Ik moest namelijk nog 
tien jaar op de plantage werken tegen een laag loon. De regering wilde er op deze 
manier voor zorgen dat het werk op de plantages toch gedaan zou worden. Daarna 
moesten er nieuwe arbeiders komen. Ik hoorde dat het Nederlandse bestuur daarom 
op zoek ging naar arbeiders in India en Indonesië. Tien jaar later kwamen arbeiders 
uit India en Indonesië naar Suriname. Ze tekenden een contract van vijf jaar. De 
arbeider kreeg voor zijn werk een laag loon, voedsel en een huisje. Dit kreeg ik ook. 
De behandeling van de arbeiders en ook van mij was meestal slecht. Toch bleven 
de meeste arbeiders net als ik na die vijf jaar in Suriname, want we hoefden dan 
niet meer als contractarbeider te werken en kregen dus ook meer loon. Hierdoor 
kwamen er veel te veel arbeiders en was er niet voor iedereen werk. Dus was er in 
Suriname veel armoede rond 1900. Ook ik was werkloos en arm. In 1915 bouwden 
de Nederlanders een scheepswerf en in 1925 openden Amerikanen een bauxiet
mijn. Daardoor kwam er veel werkgelegenheid, want er waren arbeiders nodig die 
het bauxiet konden verwerken tot aluminium en andere producten. Ik ging in de 
bauxietmijn werken. Door de industrie veranderde mijn leven ingrijpend, want er 
werden bij mij in de buurt wegen aangelegd en er werden kantoorgebouwen, ban
ken, winkels en nieuwe wijken gebouwd.

Nederlandse uitbuiting

Ik, Dirk, woonde rond 1890 met veel Nederlanders in Indonesië. De Indonesiërs en 
ik hadden wel eens ruzie. Waarom? Ten eerste was ik naar Indonesië gekomen om 
rijk te worden. Daarom liet ik de Indonesische boeren heel hard op het land wer
ken. Zo verdiende ik veel geld aan de producten van de landbouw, terwijl de boeren 
bijna niets kregen. Bijna niemand van mijn Nederlandse vrienden had hier moeite 
mee. Want ik vond dat de Indonesiërs minder goed waren dan de Europeanen. Ten 
tweede dacht ik dat de Indonesiërs erg tegen de ‘ontwikkelde’ Europeanen opkeken. 
Daarom meende ik dat Indonesiërs graag de onderdanen en helpers van mij en mijn 
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vrienden wilden zijn. Dus was ik erg verbaasd toen de Indonesiërs zich tegen ons 
bestuur gingen verzetten. Ze wilden dat er dingen zouden veranderen. Zo wilden ze 
beter betaald worden en ook zelf kunnen kiezen voor wie ze werkten. Toch waren er 
ook Nederlanders die het voor de Indonesiërs opnamen. Daarom zijn er in die tijd 
boeken geschreven over de slechte behandeling van de Indonesiërs door mij en mijn 
vrienden. Eén van die boeken heet Max Havelaar en is geschreven door Multatuli. 
Hij protesteerde in het boek tegen de onderdrukking van de Indonesiërs.

Luizen en vlooien

Ik, Lodewijk de 14e, was in de 17e eeuw de koning van Frankrijk en ik gaf toen vaak 
feesten. Voor deze feesten nodigde ik prinsen en koningen van bevriende landen 
uit. Aan mijn hof wist niemand iets van hygiëne en dat gaf twee grote problemen. 
Ten eerste liepen overal luizen en vlooien omdat de mensen zich bijna nooit wasten. 
Ze wasten zich niet omdat ik wassen ongezond vond. Daardoor zaten de pruiken 
van de mensen vol met luizen en vlooien. Bovendien sliep iedereen ’s nachts met 
zijn pruik op. Daardoor sprongen de luizen en vlooien ’s nachts in de lakens. In 
de zomer kwamen er steeds meer beestjes bij want het was in de zomer heel warm 
in mijn paleis. En in de hitte konden vlooien en luizen goed leven. Er was in mijn 
paleis nog een tweede probleem met de hygiëne. Mijn gasten poepten in de hoeken 
van de eetzaal, omdat er geen toiletten waren. Het vervelende gevolg was dat het erg 
stonk in mijn paleis. Soms konden mijn gasten de stank niet meer aan. Maar dan 
gingen ze gewoon naar een andere eetzaal want ik had toch zalen genoeg.

4 1E PERSOON/ TEGENwOORDIGE TIJD

Mooi zijn in China

Ik ben NingLao en ik woon in China. Eén van de beroemdste schoonheidsopera
ties in mijn land is het inbinden van de voeten van meisjes. Dit begint in het jaar 
618. Deze tijd heet de Tangdynastie. Volgens de verhalen uit mijn geschiedenis 
beginnen de Chinezen de voeten van meisjes in te binden omdat de beeldschone 
dochter van de keizer ook hele kleine voetjes heeft. De inwoners in mijn land wil
len graag dat hun dochters op deze prinses zullen lijken. Mijn ouders willen mijn 
voetjes ook inbinden. Dit inbinden zorgt ervoor dat mijn voeten niet groot zullen 
worden. Mijn tenen worden onder mijn voet gebogen en dan wordt alles goed inge
pakt in verband. Dat doet mij veel pijn. Daardoor kan ik niet lopen. Ook kan ik 
er ’s nachts niet van slapen. Het verband mag van mijn voetjes af als ik 11 jaar word 
want dan groeien mijn voetjes niet meer verder. Door het inbinden groeien mijn 
voeten helemaal krom. Daardoor worden mijn voeten niet groter dan 8 centimeter. 
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Het is moeilijk voor mij om op zulke voeten te lopen. Maar de mannen in mijn 
land vinden het sexy dat een vrouw op zulke kromme voetjes alleen maar kan wag
gelen. Mijn vader en de andere mannen hebben nog een reden waarom zij de kleine 
voetjes goed vinden. Omdat ik bijna niet kan lopen, moet ik thuis blijven. Dan 
kan ik het huishouden doen. Bovendien weet mijn vader dan altijd waar ik ben. De 
Mantsjoes, die vanaf 1644 in China de baas zijn, nemen het grootste deel van onze 
cultuur over. Omdat zij het inbinden van voeten een enge en smerige praktijk vin
den, doen ze dit niet bij de Mantsjoevrouwen. Ze vinden het namelijk zielig voor 
de vrouwen. Toch duurt het nog tot 1911 voordat het inbinden van voeten verboden 
wordt.

Het einde van de slavernij

Ik ben Arthur Glas en ik werk als slaaf in Suriname. In 1863 komt er een einde aan 
de slavernij in Suriname, maar helemaal vrij word ik nog niet. Ik moet namelijk 
nog tien jaar op de plantage werken tegen een laag loon. De regering wil er op 
deze manier voor zorgen dat het werk op de plantages toch gedaan wordt. Daarna 
moeten er nieuwe arbeiders komen. Ik hoor dat het Nederlandse bestuur daarom 
op zoek gaat naar arbeiders in India en Indonesië. Tien jaar later komen arbeiders 
uit India en Indonesië naar Suriname. Ze tekenen een contract van vijf jaar. De 
arbeider krijgt voor zijn werk een laag loon, voedsel en een huisje. Dit krijg ik ook. 
De behandeling van de arbeiders en ook van mij is meestal slecht. Toch blijven de 
meeste arbeiders net als ik na die vijf jaar in Suriname, want we hoeven dan niet 
meer als contractarbeider te werken en krijgen dus ook meer loon. Hierdoor komen 
er veel te veel arbeiders en is er niet voor iedereen werk. Dus is er in Suriname veel 
armoede rond 1900. Ook ik ben werkloos en arm. In 1915 bouwen de Nederlanders 
een scheepswerf en in 1925 openen Amerikanen een bauxietmijn. Daardoor komt er 
veel werkgelegenheid, want er zijn arbeiders nodig die het bauxiet kunnen verwer
ken tot aluminium en andere producten. Ik ga in de bauxietmijn werken. Door de 
industrie verandert mijn leven ingrijpend, want er worden bij mij in de buurt wegen 
aangelegd en er worden kantoorgebouwen, banken, winkels en nieuwe wijken 
gebouwd.

Nederlandse uitbuiting

Ik ben Dirk en ik woon met veel andere Nederlanders in Indonesië. Het is het jaar 
1890. De Indonesiërs en ik hadden wel eens ruzie. Waarom? Ten eerste ben ik naar 
Indonesië gekomen om rijk te worden. Daarom laat ik de Indonesische boeren heel 
hard op het land werken. Zo verdien ik veel geld aan de producten van de land
bouw, terwijl de boeren bijna niets krijgen. Bijna niemand van mijn Nederlandse 
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vrienden heeft hier moeite mee. Want ik vind dat de Indonesiërs minder goed zijn 
dan de Europeanen. Ten tweede denk ik dat de Indonesiërs erg tegen de ‘ontwik
kelde’ Europeanen opkijken. Daarom meen ik dat Indonesiërs graag de onderdanen 
en helpers van mij en mijn Nederlandse vrienden willen zijn. Dus ben ik erg ver
baasd nu de Indonesiërs zich tegen ons bestuur verzetten. Ze willen dat er dingen 
gaan veranderen. Zo willen ze beter betaald worden en ook zelf kunnen kiezen voor 
wie ze werken. Toch zijn er ook Nederlanders die het voor de Indonesiërs opnemen. 
Daarom worden er boeken geschreven over de slechte behandeling van de Indo
nesiërs door mij en mijn vrienden. Eén van die boeken heet Max Havelaar en is 
geschreven door Multatuli. Hij protesteert in het boek tegen de onderdrukking van 
de Indonesiërs.

Luizen en vlooien

Ik ben Lodewijk de 14e, in de 17e eeuw ben ik de koning van Frankrijk en ik geef 
dan vaak feesten. Voor deze feesten nodig ik prinsen en koningen van bevriende 
landen uit. Aan mijn hof weet niemand iets van hygiëne en dat geeft twee grote 
problemen. Ten eerste lopen overal luizen en vlooien omdat de mensen zich bijna 
nooit wassen. Ze wassen zich niet omdat ik wassen ongezond vind. Daardoor zit
ten de pruiken van de mensen vol met luizen en vlooien. Bovendien slaapt iedereen 
’s nachts met zijn pruik op. Daardoor springen de luizen en vlooien ’s nachts in de 
lakens. In de zomer komen er steeds meer beestjes bij want het is in de zomer heel 
warm in mijn paleis. En in de hitte kunnen vlooien en luizen goed leven. Er is in 
mijn paleis nog een tweede probleem met de hygiëne. Mijn gasten poepen in de 
hoeken van de eetzaal, omdat er geen toiletten zijn. Het vervelende gevolg is dat het 
erg stinkt in mijn paleis. Soms kunnen mijn gasten de stank niet meer aan. Maar 
dan gaan ze gewoon naar een andere eetzaal want ik heb toch zalen genoeg.
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biJlage 5 

biJ de aanvullende experimenten uit hoofdstuk 7

5a Onderzoeksteksten bij het clusteringexperiment

1 ONDERzOEkSTEkST GEïNTEGREERD/ ExPLICIET

Het begin van de Tweede wereldoorlog

In 1933 werd Hitler de baas van Duitsland. Hitler wilde dat Duitsland de baas 
van de wereld zou worden omdat hij het Duitse volk veel beter vond dan andere 
volkeren. Daarom wilde hij een oorlog beginnen en had hij al een groot leger opge
bouwd. Dit leger had extra veel wapens nodig en daarom werden er wapenfabrieken 
geopend. Het voordeel van de nieuwe wapenfabrieken was dat veel werklozen in de 
wapenfabrieken konden werken. Hierdoor werd het probleem met de werkloosheid 
in Duitsland opgelost. In 1939 viel Hitler Polen aan. Maar dat vonden Engeland en 
Amerika te ver gaan. Daarom verklaarden ze Duitsland de oorlog. In 1940 wilden 
de Duitsers Nederland veroveren. Daarom gooiden Duitse vliegtuigen op 14 mei 
1940 bommen op Rotterdam. Het Nederlandse leger gaf zich toen over.

2 ONDERzOEkSTEkST GEïNTEGREERD / IMPLICIET

Het begin van de Tweede wereldoorlog

In 1933 werd Hitler de baas van Duitsland. Hitler wilde dat Duitsland de baas van 
de wereld zou worden. Hij vond het Duitse volk veel beter dan de andere volkeren. 
Hitler wilde een oorlog beginnen. Hij had een groot leger opgebouwd. Het leger 
had extra veel wapens nodig. Er werden wapenfabrieken geopend. Werkloze Duit
sers kregen werk in de wapenfabrieken. De werkloosheid in Duitsland werd min
der. In 1939 viel Hitler Polen aan. Dat vonden Engeland en Amerika te ver gaan. 
Engeland en Amerika verklaarden Duitsland de oorlog. In 1940 wilden de Duitsers 
Nederland veroveren. Op 14 mei 1940 gooiden Duitse vliegtuigen bommen op Rot
terdam. Het Nederlandse leger gaf zich over.
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3 ONDERzOEkSTEkST GEFRAGMENTEERD / IMPLICIET

Het begin van de Tweede wereldoorlog

In 1933 werd Hitler de baas van Duitsland.
Hitler wilde dat Duitsland de baas van de wereld zou worden.
Hij vond het Duitse volk veel beter dan de andere volkeren.
Hitler wilde een oorlog beginnen.
Hij had een groot leger opgebouwd.
Het leger had extra veel wapens nodig.
Er werden wapenfabrieken geopend.
Werkloze Duitsers kregen werk in de wapenfabrieken.
De werkloosheid in Duitsland werd minder.
In 1939 viel Hitler Polen aan.
Dat vonden Engeland en Amerika te ver gaan.
Engeland en Amerika verklaarden Duitsland de oorlog.
In 1940 wilden de Duitsers Nederland veroveren.
Op 14 mei 1940 gooiden Duitse vliegtuigen bommen op Rotterdam.
Het Nederlandse leger gaf zich over.

4 ONDERzOEkSTEkST GEFRAGMENTEERD / ExPLICIET

Het begin van de Tweede wereldoorlog

In 1933 werd Hitler de baas van Duitsland.
Hitler wilde dat Duitsland de baas van de wereld zou worden.
Omdat hij het Duitse volk veel beter vond dan andere volkeren.
Daarom wilde hij een oorlog beginnen.
En had hij al een groot leger opgebouwd.
Dit leger had extra veel wapens nodig.
En daarom werden er wapenfabrieken geopend.
Veel werklozen konden in de wapenfabrieken gaan werken.
Dat was een voordeel.
Hierdoor werd het probleem met de werkloosheid in Duitsland opgelost.
In 1939 viel Hitler Polen aan.
Maar dat vonden Engeland en Amerika te ver gaan.
Daarom verklaarden ze Duitsland de oorlog.
In 1940 wilden de Duitsers Nederland veroveren.
Daarom gooiden Duitse vliegtuigen op 14 mei 1940 bommen op Rotterdam.
Het Nederlandse leger gaf zich toen over.
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5b Begripsvragen in verschillende condities bij het validatie-experiment

1 ORIGINELE TIJDBALkVRAAG (BIJ DE TEkST PAS OP JE BUURVROUw)

Zet de gebeurtenissen in de goede volgorde in de tijdbalk. Je hoeft alleen maar het 
nummer van de gebeurtenis in het juiste hokje te zetten. Je mag elk antwoord maar 
één keer gebruiken.
zinnen

1. Gearresteerd

2. Vrienden en kennissen gaan dood

3. In de gevangenis

4. Vrienden vergiftigen

5. Verzekeringsgeld krijgen

6. Verzekering afsluiten

7. Genoeg hebben van arm zijn

8. Betrapt worden

Tijdbalk

Begin Einde
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2 TIJDBALkVRAAG MET ExTRA zINNEN (BIJ DE TEkST PAS OP JE BUURVROUw)

Zet de gebeurtenissen in de goede volgorde in de tijdbalk. Je hoeft alleen maar 
het nummer van de gebeurtenis in het juiste hokje te zetten. Je mag elk antwoord 
maar één keer gebruiken. Let op! Er staan 2 extra zinnen bij die nIet in het schema 
thuishoren!
zinnen

1. Gearresteerd

2. Vrienden en kennissen gaan dood

3. In de gevangenis

4. Het vijf jarige meisje sterft ‘toevallig’

5. Vrienden vergiftigen

6. Verzekeringsgeld krijgen

7. Verzekering afsluiten

8. De mensen ’s nachts vergiftigen

9. Genoeg hebben van arm zijn

10. Betrapt worden

Tijdbalk

Begin Einde
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3 TIJDBALk MET SyNONIEMEN (BIJ DE TEkST MOORD IN DE METRO)

Zet de volgende zinnen in de juiste volgorde in de tijdbalk hieronder. Je hoeft alleen 
maar de nummers voor de zinnen in de hokjes te zetten.
zinnen

1. Opgepakt

2. Mensen overlijden

3. Opgesloten

4. kennissen ombrengen met gif

5. Centen van de verzekering opstrijken

6. zich indekken

7. Rijk willen zijn

8. Op heterdaad gesnapt

Tijdbalk

Begin Einde
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4 ORIGINELE SCHEMAVRAAG zONDER AANPASSINGEN (BIJ DE TEkST PAS OP JE BUURVROUw)

Zet de nummers van de volgende zinnen in het goede hokje in het schema. Je moet 
wel alle zinnen gebruiken. Iedere zin past maar in 1hokje. Je hoeft alleen maar het 
nummer van de juiste zin in te vullen.
zinnen

1. Mie werd ‘Goede Mie’ genoemd,

2. De verzekering stond op Mie haar naam.

3. Mie had er genoeg van om arm te zijn.

4. Mie sloot verzekeringen af voor vrienden en bekenden.

5. Mie vergiftigde de vrienden en bekenden.

6. Mie was een behulpzame vrouw.

7. De mensen stierven toevallig.

Niemand had
iets door.

Mie is gaan
moorden.

Mie kreeg het
verzekerings-
geld.

Hoe ging Mie te
werk?

Want Omdat

Omdat Daarna

Eerst

Daarom Vervolgens
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5 SCHEMAVRAAG MET IN TE VULLEN CONNECTIEVEN (BIJ DE TEkST PAS OP JE BUURVROUw)

Zet de nummers van de zinnen in het goede hokje in het schema. Zet de letters van 
de woordjes op de goede stippellijntjes. Je mag elk antwoord maar één keer gebrui
ken. Let op! Er staan 2 extra zinnen en 2 extra woordjes bij die nIet in het schema 
thuishoren!
woordjes

1. Dus

2. Vervolgens

3. Daarom

4. want

5. Omdat

Niemand had
iets door.

Mie was een
behulpzame
vrouw.

Mie is gaan
moorden.

Mie kreeg het
verzekerings-
geld.

Hoe ging Mie te
werk?

De mensen
stierven
‘toevallig’.

Omdat

Daarna

Eerst

Daarom

…

… 

… 
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6 SCHEMAVRAAG MET ExTRA zINNEN (BIJ DE TEkST PAS OP JE BUURVROUw).

Zet de nummers van de zinnen in het goede hokje in het schema. Zet de letters van 
de woordjes op de goede stippellijntjes. Je mag elk antwoord maar één keer gebrui
ken. Let op! Er staan 2 extra zinnen en 2 extra woordjes bij die nIet in het schema 
thuishoren!
zinnen

1. Mie werd ‘Goede Mie’ genoemd

2. De verzekering stond op Mie haar naam

3. Mie vergiftigde de mensen ’s nachts

4. Mie had er genoeg van om arm te zijn

5. Het vijf jarige meisje stierf ‘toevallig’

6. Mie sloot verzekeringen af voor vrienden en bekenden

7. Mie vergiftigde de vrienden en bekenden

woordjes

a. Dus

b. Vervolgens

c. Daarom

d. want

e. Omdat

Mie was een
behulpzame
vrouw.

Mie kreeg het
verzekerings-
geld.

Hoe ging Mie te
werk?

De mensen
stierven
‘toevallig’.

Omdat

Daarna

Eerst

Daarom

…

… 

… 

Niemand had
iets door.

Mie is gaan
moorden.
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7 SCHEMAVRAAG MET ExTRA zINNEN EN IN TE VULLEN CONNECTIEVEN (BIJ DE TEkST PAS OP JE 

BUURVROUw)

Zet de nummers van de zinnen in het goede hokje in het schema. Zet de letters van 
de woordjes op de goede stippellijntjes. Je mag elk antwoord maar één keer gebrui
ken. Let op! Er staan 2 extra zinnen en 2 extra woordjes bij die nIet in het schema 
thuishoren!
zinnen

1. Mie werd ‘Goede Mie’ genoemd.

2. De verzekering stond op Mie haar naam.

3. Mie vergiftigde de mensen ’s nachts.

4. Mie had er genoeg van om arm te zijn.

5. Het vijf jarige meisje stierf ‘toevallig’.

6. Mie sloot verzekeringen af voor vrienden en bekenden.

7. Mie vergiftigde de vrienden en bekenden.

woordjes

a. Dus

b. Vervolgens

c. Daarom

d. want

e. Omdat

Mie was een
behulpzame
vrouw.

Mie kreeg het
verzekerings-
geld.

Hoe ging Mie te
werk?

De mensen
stierven
‘toevallig’.

Omdat

Daarna

Eerst

Daarom

…

… 

… 

Niemand had
iets door.

Mie is gaan
moorden.
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8 SCHEMAVRAAG MET SyNONIEMEN OF OMSCHRIJVINGEN (BIJ DE TEkST PAS OP JE 

BUURVROUw)

Zet de nummers van de volgende zinnen in het goede hokje in het schema. Je moet 
wel alle zinnen gebruiken. Iedere zin past maar in 1hokje. Je hoeft alleen maar het 
nummer van de juiste zin in te vullen.
zinnen

1 De buren zeiden dat Mie lief was.

2. Mie had haar handtekening gezet op de verzekeringspapieren.

3. Mie wilde graag rijk zijn.

4. Mie verzekerde haar kennissen.

5. Vrienden en bekenden kregen gif toegediend.

6. Mie stond iedereen bij.

7. De mensen gingen plotseling dood.

Niemand had
iets door.

Mie is gaan
moorden.

Mie kreeg het
verzekerings-
geld.

Hoe ging Mie te
werk?

Want Omdat

Omdat Daarna

Eerst

Daarom Vervolgens
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