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Introductie

Resultaten proefschrift (2011-2015)

Onderzoek 1:

• Leesvaardigheid 100+ kinderen gevolgd van 

groep 6 t/m groep 8

Onderzoek 2:

• Kinderen met begrijpend leesproblemen 

vergeleken met twee ‘controlegroepen’



Achtergrond

Onderzoek wijst uit:

• Vloeiend lezen voorspelt begrijpend lezen (Kuhn 

& Stahl, 2003; Pikulski & Chard, 2005)

• Maar: Engelse taal anders dan Nederlandse

taal

‘Orthografische transparentie’ Nederlands:

maag weet eiland

stomach know island

Nederlandse kinderen lezen bijna foutloos aan
eind van 1e leerjaar



Accuratesse 



Snelheid

In talen zoals het Nederlands: 

• veronderstelling dat snelheid van lezen goede en 

minder goede lezers het best onderscheidt 

(Landerl & Wimmer, 2008)

Veel aandacht voor leessnelheid op school 

(DMT/ AVI)



Vloeiend lezen



Prosodie

Relatief ‘nieuwe toevoeging’

• Intonatie: weergeven van verhaal, 
verschillende personages, vraag of 
vaststelling?

• Frasering: welke woorden horen bij elkaar in 
een zin?

• Gebruik van pauzes: bij punten en komma’s. 
Geen pauzes die de verhaallijn opbreken.

• Prettig tempo: ‘lezen zoals je praat’.



Vloeiend lezen: snelheid of  prosodie ?

AVI toetsen: accuratesse en snelheid

Floor en haar moeder gaan op fietsvakantie. Vandaag fietsen ze naar

een camping op Vlieland. Ze zijn bijna bij de boot.



Lezer 1

Floor en haar moeder gaan op fietsvakantie, vandaag fietsen ze naar

een camping op Vlieland. Ze zijn bijna bij de boot.



Lezer 2

Floor en haar moeder gaan op fietsvakantie, vandaag fietsen ze naar

een camping op Vlieland. Ze zijn bijna bij de boot.



Onderzoek 1:

Relatie Vloeiend lezen – Begrijpen lezen
snelheid of  ‘op toon lezen’ ?



Begrijpend lezen

Belangrijke voorspellers begrijpend lezen:

Onderbouw:

• Technisch lezen (decoderen)

Midden-/ bovenbouw:

• Woordenschat

• Syntactisch begrip

• Vloeiend lezen? 

• Welke aspecten?



Hoe gemeten?

Sessie 1 Sessie 2 In de klas

Vloeiend tekstlezen Technisch lezen 

(woorden)

TAK toetsen

4 teksten:

• Informatief en 

verhalend

• Laas (mkm)

• Stoef (mm)

• Gluifel (twee 

letergrepen)

• Waagdoller (meer 

lettergrepen)

• Woordenschat

• Aantal correcte woorden 

per minuut

• Aantal correcte woorden 

per minuut

• Syntactisch begrip

• Aantal fouten • Begrijpend leestaken

• Intonatie/ Frasering

Pauzes/ Prettig tempo



Vloeiend lezen en begrijpend lezen



Resultaten

Deelnemers: 

104 kinderen uit groep 6 (61 meisjes/ 43 jongens gem. leeftijd 10)

• Invloed van woordenschat en syntactisch begrip

• Vloeiend lezen:

• Accuratesse hoog (97% woorden correct gelezen)



Prosodie en begrijpend lezen

Lezer 1: begrijpend leesscore: 25,5/ 40

Lezer 2: begrijpend leesscore: 32/ 40



Meerjarig onderzoek



Meerjarig onderzoek

Groep 4 Groep 5 Groep 6



Resultaten meerjarige studie

Groep 5

Groep 4

Groep 6



Onderzoek 2:

Verschillen tussen goede en zwakkere
begrijpend lezers

Specifieke groep zwakke begrijpend lezers:

• Goed in technisch lezen (DMT), zwak in begrijpend lezen 

(CITO: D/E scores)

Controlegroepen:

• Zelfde leeftijd/ zelfde klas: goed in technisch lezen én

begrijpend lezen (A/B scores)

• Jonger in leeftijd BL niveau van zwakke lezers (DLE)

– Voor leeftijd: goed in technisch lezen én begrijpend lezen (A/B 

scores)



Oorzaak begrijpend leesproblemen

• Woordenschat

• Non-verbaal redeneren

• Semantisch/ syntactisch begrip

• Gesproken taalvaardigheid?

• Verschillen in prosodie niet eerder onderzocht

• Prosodie kan op verschillende manieren gemeten 

worden

– Prosodie in tekstlezen

– Begrip en gebruik van prosodie in spraak



Intonatie taken (computertaak)

Computertaak met 5 onderdelen

Discriminatie Imitatie Woordgroepen
begrip

Klemtoon
begrip

Klemtoon
gebruik

Verschillen 
horen in 
spraak-
patronen

Spraak-
patronen 
kunnen 
nadoen

Verschillen 
horen in enkele 
versus 
samengestelde 
woorden

Kunnen horen 
op welk 
woord een 
accent is 
geplaatst

Een accent 
kunnen 
plaatsen om
iets duidelijk 
te maken



Prosodie in voorlezen en in gesproken taal



Resultaten
Begrijpend
leesproblemen

Geen begrijpend
leesproblemen



Praktische implicaties



Praktische implicaties

‘Modelen’ door leerkrachten

Voordoen:

• Gebruik eigen stem

• Voorbeelden frasering

Jan zei meester doe de deur dicht!
Jan, zei meester, doe de deur dicht!Jan zei: meester, doe de deur dicht!



Conclusie
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