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1. Inleiding
Aanleiding

Met de leesvaardigheid in de bovenbouw Nederlands havo/vwo van het Sint-Janslyceum is het op dit
moment niet al te best gesteld. Belangrijkste indicator: de laatste jaren holden de scores op het
Centraal Examen Nederlands achteruit. Weliswaar herstelde de havo-afdeling zich het afgelopen
schooljaar lichtjes, op het vwo behoorden de resultaten tot de slechtste 7% van Nederland, wat
gezien de populatiesamenstelling van het Sint-Janslyceum (een school met leerlingen van veel
relatief welvarende, hoogopgeleide ouders) niet bepaald een representatieve uitkomst is.
De daling is ook wel opmerkelijk. De resultaten in het schooljaar 2011-2012 staken op zowel
havo als vwo nog ferm boven het landelijk gemiddelde uit. Havo scoorde in dat jaar een
percentielscore van 77,72: met andere woorden, het Sint-Janslyceum presteerde binnen de groep
van de ‘25 % beste’. In 2012-2013 daalde dat naar 23,45; in 2013-2014 was de score 26,37; in 20142015 zakte het naar percentielscore 10,99, waarna 2015-2016 een herstel vertoonde met score
29,06. Vwo kent eenzelfde, zelfs nog scherper dalende trend. In 2011-2012 haalde de vakgroep
Nederlands nog percentielscore 76,82, dat het jaar daarop zakte naar 28,00. In 2013-2014 was het
19,48, om in 2014-2015 nog verder te dalen naar 16,62. In 2015-2016 bereikte men op vwo de
bodem met percentiel 6,70. Een enkele collega scoorde dat jaar een bedroevende 0.52…1
Over de oorzaken van deze daling heeft de vakgroep Nederlands het vorig schooljaar een
aantal malen vergaderd. Er lijkt sprake van een systematisch probleem: alle docenten in de
examenklassen hebben de laatste jaren wel een of meerdere keren zeer matige resultaten gescoord.
Als oorzaken werden tijdens deze intervisiemomenten onder meer genoemd: tijdgebrek om
voldoende te kunnen trainen, onvoldoende teaching to the test, een te vraaggerichte
leesvaardigheidsdidactiek, passiviteit van de leerlingen, te weinig vernieuwende didactische
werkvormen.
Iedereen is binnen de vakgroep het erover eens dat aan bovenstaande een dieperliggend
probleem ten grondslag ligt. Over de precieze formulering van dat probleem lopen de meningen
enigszins uiteen, maar de omschrijvingen ontlopen elkaar niet erg: leerlingen zijn onvoldoende
gemotiveerd; leerlingen zijn te passief; leerlingen snappen het nut niet van leesvaardigheidstraining;
leerlingen doen niet wat de leraren Nederlands ze proberen aan te leren. Telkens is de vaststelling: er
is iets grondig mis met de leesattitude van de leerling.
Om het tij te keren, heeft de bovenbouwsectie voor het schooljaar 2016-2017 een aantal
pragmatische maatregelen doorgevoerd: er is een oefenzitting met een examen Nederlands in de
examenklassen doorgevoerd, de wegingen van leestoetsen in de bovenbouw zijn verzwaard, er is een
werkgroep vernieuwing didactiek leesvaardigheid opgericht die al enkele concrete richtlijnen heeft
aangeleverd, en in de hele bovenbouw is meer ruimte gemaakt voor leesvaardigheidstraining. Vraag
blijft echter staan of dit volstaat en of er geen aanvullende maatregelen nodig zijn. Binnen de
vaksectie bovenbouw is men het er wel over eens dat deze maatregelen in zekere zin ‘kosmetisch’
zijn: het dieperliggende probleem wordt er niet mee aangepakt.
Moet er niet iets grondig veranderen in de leerlijn leesvaardigheid of zelfs in het hele
curriculum van de bovenbouw Nederlands? Die vraag is door mijn vaksectie deels uitbesteed. Een
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Het schooljaar 2016-2017 vertoonde in dat opzicht een veelbelovende, substantiële verbetering: de havo-

afdeling haalde in juni 2017 percentielscore 56, de vwo-afdeling 31.
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extern deskundige, een vakdidacticus Nederlands van Tilburg University, dr. Sander Bax, heeft zich
dit jaar gebogen over de vakinhoud van de sectie Nederlands. In zijn eindrapport stelde hij vijf
observaties op schrift die in zijn ogen van invloed kunnen zijn op de teleurstellende resultaten voor
het eindexamen en in de vakgroep Nederlands al besproken zijn:
1. de afwezigheid van een uitgewerkte leerlijn leesvaardigheid (incl. bijhorende didactiek). De
vraag is of er in het curriculum systematisch gewerkt wordt aan ontwikkeling van lees- en
schrijfvaardigheid (d.m.v. formatief toetsen etc.)
2. het gebrek aan integratie van vakonderdelen
3. de dominantie van mondelinge taalvaardigheid: het lijkt erop dat de leerlingen via dit
curriculum verhoudingsgewijs meer spreekvaardigheid opdoen dan lees- en
schrijfvaardigheid
4. het lage aantal uren Nederlands in de eindexamenklassen
5. de nadruk op projecten waarin leerlingen zelf aan de slag zijn en waar het vooral draait om
betrokkenheid en reflectie. Cognitie lijkt in dit curriculum een ondergeschoven kind te zijn.
(Bax, 2017)
Dat zijn cruciale, veel omvattende observaties, die veel stof tot nadenken bieden en tot veel nadere
discussies leiden. Bij een bespreking van zijn rapport kon de vaksectie zich echter grotendeels vinden
in zijn observaties.
Ik heb in dit onderzoek een lijn gekozen die ten dele aansluit bij de observaties van Sander
Bax, namelijk bij zijn suggestie dat er op dit moment niet systematisch gewerkt wordt aan de
ontwikkeling van leesvaardigheid van de leerlingen. Naar de smaak van veel collega’s Nederlands in
de bovenbouw hebben leerlingen een te passieve, ongemotiveerde leeshouding. Het is moeilijk
helder te krijgen waardoor deze houding precies ontstaat. Interessant is hierbij de vraag in hoeverre
de nadruk die de sectie op de klassieke tekst met vragen hierbij een rol speelt. De sectie Nederlands
werkt namelijk in zowel onder- als bovenbouw met de methode Nieuw Nederlands. Deze methode
verstrekt leesvaardigheidsopdrachten en -toetsen vrijwel uitsluitend in de vorm van de klassieke
‘tekst met vragen’. Ook het eigen materiaal van de bovenbouwsectie wordt gedomineerd door de
aloude bridging inference-vragen. Tegelijk is uit achtergrondliteratuur bekend dat deze klassieke
toets ernstige validiteits- en motivatieproblemen kent.
Moeten we niet gewoon eens kijken wat er daadwerkelijk gebeurt als onze leerlingen lezen?
En is er een samenhang te ontdekken tussen enerzijds de sterke nadruk op de tekst met vragen in
didactiek, training en toetsing in leesvaardigheid, en anderzijds de leesattitude van de leerlingen?
Een docent Nederlands heeft vrijwel nooit de mogelijkheid om gedurende een lange tijd over de
schouder van een leerling te kijken als hij een leestaak voor Nederlands verricht. Ik wilde met dit
onderzoek eindelijk eens de kans grijpen te doen wat de (drukbezette) docent Nederlands anders
vrijwel nooit kan doen en me in mijn onderzoek richten op de vraag wat er nu precies gebeurt als
leerlingen een toets als het CSE Nederlands maken.
Daarbij wil ik me afvragen of er misschien dus enige samenhang is te veronderstellen tussen
de nadruk op de klassieke tekst met vragen en de gesignaleerde ‘passieve’ leesattitude van de
bovenbouwleerling op het Sint-Jans. En daarbij: zijn er misschien toetsvormen die ‘valider’ zijn en die
leerlingen tegelijkertijd dwingen een actievere lezer te worden?
Mogelijkheid en persoonlijke redenen tot onderzoek
Begin dit jaar kregen een collega Nederlands bovenbouw en ik de mogelijkheid om deel te nemen
aan de Academische Onderzoeksschool Noord-Brabant. De ruimte die het Sint-Janslyceum ons
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daarbij bood, was zeer ruim. Zo vond rector Roel Scheepens het uitstekend wanneer ik deze
mogelijkheid gebruikte om een deel van mijn eerder voorgestelde promotieonderzoek in de praktijk
te brengen. De relevantie voor de school zelf was minder van belang.
Nadat ik de toezegging van deelname vanuit mijn werkgever binnen had gekregen, besloot
zowel mijn collega als ik echter in eerste instantie om nader onderzoek te doen naar
bovengenoemde matige prestaties van de vaksectie Nederlands. Collega Naomi Jansen zou zich met
name richten op een analyse van de examenresultaten en gesprekken voeren met (oud-)leerlingen
hierover; ik zou me met name gaan richten op alternatieve mogelijkheden om het curriculum in te
vullen. Maar het liep anders. Collega Naomi Jansen beëindigde om persoonlijke redenen gaandeweg
haar onderzoek; ik besloot na een verkennend onderzoek mijn invulling drastisch te wijzigen, omdat
het voorgestelde onderzoek zo breed en open was dat het nauwelijks enige scherpte leek te kunnen
krijgen.
Zelf had ik meerdere redenen voor mijn keuze om onderzoek te willen verrichten. Na negen
jaar gewerkt te hebben bij het CvTE als controleur van de eindexamens Nederlands wilde ik graag
een taak naast mijn lestaak die me de mogelijkheid bood om op academisch niveau te reflecteren.
Daarnaast had ik in het verleden verregaande plannen gehad om te promoveren (en die plannen heb
ik weer opgepakt – sterker nog: in februari dit jaar vernam ik dat ik komend schooljaar daadwerkelijk
mag gaan promoveren) en ik zag dit onderzoek als een mogelijkheid om mijn grote interesse in
leesvaardigheidsonderzoek gestalte te geven.
Ten slotte zag ik het onderzoek als een mogelijkheid om de resultaten van mijn vaksectie
Nederlands op leesvaardigheidsgebied te versterken. Door mijn rol als vakgroepvoorzitter
bovenbouw Nederlands voelde ik die verantwoordelijkheid sterk en ik heb die mogelijkheid en de
wensen van mijn vaksectie daarin sterk meegenomen.
Uiteindelijk heb ik besloten een middenweg te bewandelen tussen mijn eigen initiële
onderzoekswens en de verlegenheidsituatie van mijn vakgroep Nederlands: in hoeverre zou een
andere leestoets Nederlands kunnen bijdragen aan meer leesmotivatie bij leerlingen? Daarmee
kwam ik terug bij mijn eigen promotieonderzoek en kreeg ik de gelegenheid om op een klein
deelaspect te bekijken hoe het beter kon met leesvaardigheid in de dagelijkse lespraktijk van mijn
school. In mijn onderzoek zoek ik dus het snijvlak op tussen praktijkonderzoek en fundamenteel
onderzoek.
Context en onderzoeksorganisatie
Het Sint-Janslyceum in Den Bosch is een mavo-, havo-, vwo-school met een populatie van zo’n 2300
leerlingen. Een tijdlang (vanaf eind 2015) stond de school bij de Onderwijsinspectie te boek als
‘zwak’, maar dat oordeel werd oktober 2016 weer ingetrokken. Dit (korte) negatieve oordeel heeft
zeker zijn sporen nagelaten in de schoolcultuur. Er zijn vele nieuwe initiatieven opgestart, soms
breed gedragen door het personeel, soms ook niet. Daarnaast worden de schoolexamen- en
eindexamencijfers per vak nauwlettender dan voorheen door de schoolleiding in de gaten gehouden.
De rector legt daarnaast een accent op het creëren van een leercultuur, zowel onder de leerlingen als
onder het personeel.
De sectie Nederlands presteerde in het verleden altijd voldoende, maar de laatste jaren zijn
de resultaten op de havo- en vwo-afdeling snel onderuitgezakt. Daarom heeft de bovenbouwsectie
dit schooljaar uitgeroepen tot een algemeen reflectiejaar, waarin een aantal uitgangspunten van
werken goed tegen het licht gehouden worden. Er is onder andere een werkgroep ‘Vernieuwing
Didactiek Leesvaardigheid Eindexamen’ opgericht die nauwkeurig bekijkt hoe we de resultaten
rondom leesvaardigheid kunnen bevorderen.
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Binnen die context dient mijn onderzoek geplaatst te worden. Enerzijds heb ik de ruimte
gekregen van de rector om een onderdeel van mijn oude promotieonderzoek nader uit te werken,
simpelweg vanuit de gedachte een “ambitieuze leercultuur” te creëren. Anderzijds sluit ik met mijn
onderzoek aan bij het belangrijkste punt van zorg van de bovenbouwsectie Nederlands: hoe kunnen
we de resultaten voor leesvaardigheid verbeteren? Het ligt voor de hand de uitkomsten van mijn
onderzoek te incorporeren in het ontwikkelde en nog te ontwikkelen materiaal van de werkgroep
‘Vernieuwing Didactiek Leesvaardigheid Eindexamen’.
In de praktijk zijn de zes leden van de bovenbouwsectie ook degenen geweest die met enige
regelmaat de voortgang van het onderzoek vernamen en met me meedachten over de inrichting van
het onderzoek. Een enkele keer controleerden leden van de sectie ook materiaal.
Ik kon dus een nogal autonome koers varen met mijn onderzoek. Door de kleinschaligheid
van het onderzoek was ik niet afhankelijk van allerlei schoolse zaken zoals ruimtes, beschikbaarheid
van collega’s, computers etc. Ik heb eenmaal overleg gevoerd met de sectordirecteur vwo over dit
onderzoek, maar het zou te ver voeren om te stellen dat de schoolleiding actief door mij betrokken is
geweest bij dit onderzoek of dat de schoolleiding zelf actief zich op de hoogte liet stellen.
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2. Probleemstelling en literatuuronderzoek
PROBLEEMSTELLING
Zoals ik in de inleiding aangaf, ligt het voor de hand om de leesvaardigheid van bovenbouwleerlingen
op het Sint-Janslyceum nauwkeurig onder de loep te nemen. Er is duidelijk behoefte aan meer inzicht
waarom leerlingen zo matig presteren en aan alternatieve mogelijkheden om tekstbegrip in beeld te
brengen. Op dit moment richt de vaksectie zich met name op versterking van de leerlijn
leesvaardigheid, en op het uitbreiden van de didactische staalkaart in het domein leesvaardigheid.
Een grote sta-in-de-weg lijkt in elk geval de courante tekstbegripstoets die leerlingen als erg
weinig motiverend ervaren. Nu werkt de sectie Nederlands in zowel onder- als bovenbouw met de
methode Nieuw Nederlands. Deze methode biedt leesvaardigheid modulair aan, integreert
tekstbegrip nauwelijks tot niet in andere vaardigheden, biedt een tamelijk verouderde invulling van
leesstrategieën aan (zie Schuppert & Van den Bergh, te verschijnen) en verstrekt
leesvaardigheidsopdrachten en -toetsen vrijwel uitsluitend in de vorm van de klassieke ‘tekst met
vragen’. Ook het eigen materiaal van de bovenbouwsectie wordt gedomineerd door de aloude
bridging inference-vragen. Maar is de klassieke tekstbegripstoets wel zo’n bruikbaar instrument om
leesvaardigheid te trainen en te meten? En zijn er geen validere vormen van tekstbegripstaken/toetsing?
In dit hoofdstuk wil ik in kaart brengen wat de huidige stand van zaken hierover in de
onderzoeksliteratuur is. Ik bespreek daarom allereerst de algemene problematiek rondom (het
meten van) leesvaardigheid, vervolgens ga ik in op enkele recente inzichten in tekstbegrip en de
beoordeling ervan. Daarna ga ik kort in op de courante toetsing in Nederland in het schoolvak
Nederlands op havo en vwo: de klassieke tekstbegripstoets. Verder zal ik alternatieve invullingen van
een leestoets behandelen.
Aan het einde van dit hoofdstuk hoop ik daarmee de grondstof te hebben gevonden voor een
verder onderzoek waardoor de eventuele samenhang tussen het leesgedrag van de Bossche SintJanslyceumleerlingen en de dominantie van de klassieke tekst met vragen op deze school
aannemelijk kan worden gemaakt.

2.1.

PROBLEMEN RONDOM LEESVAARDIGHEIDSONDERZOEK

Onderzoek naar leesvaardigheid is geen eenvoudige vorm van onderzoek. Er zijn in de basis pakweg
twee grote problemen. Het eerste probleem is: wat is leesvaardigheid precies? Er zijn talloze
definities van dit begrip opgesteld en talloze modellen geconstrueerd waarin leesvaardigheid in
telkens uiteenlopende deelvaardigheden werd opgesplitst. (Zie voor een overzicht: Pearson &
Cervetti, 2017.)
Onderzoek van de laatste dertig jaar heeft talloze nuanceringen aangebracht die het
eenduidig meten van het begrip leesvaardigheid problematiseren. Ik noem er enkele, alle ontleend
aan Kintsch (2012). Wanneer een matige lezer een tekst krijgt voorgelegd over een onderwerp waar
hij veel van weet, begrijpt hij de tekst beter dan een goede lezer met weinig voorkennis over het
onderwerp. Wanneer een goede lezer een eenvoudige, overzichtelijk gestructureerde tekst krijgt
voorgelegd, onthoudt hij er aanzienlijk minder van dan de matige lezer, maar geef diezelfde matige
lezer een pittige, ongestructureerde tekst en hij onthoudt dramatisch minder dan de goede lezer.
Geef beide lezers tamelijk korte teksten te lezen en ze begrijpen de tekst vrijwel gelijk. Factoren als
tekstlengte, voorkennis, tekstcomplexiteit, vocabulaire hebben dus een bepalende rol in tekstbegrip.
7

Fox & Alexander (2017) wijzen op een andersoortige factor die een rol speelt: de situatie
waarin getoetst wordt. Lezers kunnen in uiteenlopende situaties wisselend scoren: zo kan een lezer
beter scoren op tekstbegrip wanneer hij dit doet binnen een groepsactiviteit, met een duidelijk doel,
dan wanneer hij dit individueel in een examensituatie doet (en vice versa).
Maar misschien nog wel de belangrijkste factor, zeker bij adolescenten, is de motivatie tot
lezen: “Students will read and comprehend a piece of tekst not only because they can do it, but als
because they are motivated to do it.” (Wharton-McDonald & Erickson, 2017, p. 360) Uit een studie
van Guthrie et al. (2007) bleek dat leerlingen die aan het begin van het jaar een grote leesmotivatie
hebben, de grootste groei in leesvaardigheid doormaken. Het stimuleren van betrokkenheid is,
volgens het overzichtsartikel van Wharton-McDonald & Erickson, daarom zelfs “the central element”
om goede leesvaardigheid bij adolescenten te kweken.
Dan: het andere grote probleem. Wie onderzoek doet naar leesvaardigheid of tekstbegrip,
loopt ertegen aan dat leesvaardigheid altijd een indirect waarneembaar fenomeen is. Waar een
bewegingswetenschapper bijvoorbeeld eenvoudigweg onderzoek kan doen naar de wijze waarop
een bepaalde ingreep inwerking heeft op de bewegingen van een patiënt, zo kan een
leesvaardigheidsonderzoeker altijd alleen zeer indirect uitspraken doen over het effect van een
ingreep op het lezen van een proefpersoon. Enkel via het leesproduct, via het residu van het
leesproces kun je aannames formuleren over het daadwerkelijke tekstbegrip van een individu (bv.,
Pearson & Cervetti, 2017, p. 13). En tussen het begrip en het gemeten begrip schuift zich daarbij
altijd het meetinstrument. Postmodernistische filosofen zoals Derrida en Ricoeur hebben erop
gewezen dat als je de waarheid wilt weten, tussen individu en object zich steeds de orde van de taal
schuift, met al haar grillen, subjectiviteit en ambiguïteiten. Bij leesvaardigheidsonderzoek treedt in
dit opzicht zogezegd een dubbelslag op. Niet alleen meet je begrip van taal via taal, ook je
meetinstrument zelf bestaat weer uit louter taal.
In onderstaande figuur is dit probleem (het probleem van de ‘talige dubbelslag’)
geschematiseerd weergegeven: om tot uitspraken te kunnen komen over leesvaardigheid bij een
proefpersoon, legt een leesonderzoeker zijn proefpersoon niet alleen een tekst maar ook een toets
voor, zodat op talloze onderdelen van het proces ‘ruis’ op de lijn ontstaat, hier telkens aangegeven
door ‘error’. Het schema is van mijn eigen hand.2 Ik zal er verderop nog op terugkomen.

Lezer

error: E

Tekst

error: A

‘Leesvaardigheid’,
i.c. toetsscore als
indicator tekstbegrip

error: C
error: D
error: B

Toets

Figuur 1: het probleem van het meten van leesvaardigheid
2

Ik ken een dergelijk schema helaas niet uit de onderzoeksliteratuur. Toen ik hoogleraar taalbeheersing Huub

van den Bergh, UU, het schema voorlegde, gaf hij aan niet een dergelijke schematische voorstelling te kennen.
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2.2. MODERNE INZICHTEN RONDOM LEESVAARDIGHEID
Ondanks de talloze problemen rondom (het meten van) leesvaardigheid is er wel degelijk vaste voet
aan de grond te krijgen. We hebben de laatste dertig jaar aanzienlijk meer zicht gekregen op de
essentie van tekstbegrip. Toonaangevende theorie binnen het internationale
leesvaardigheidsonderzoek is de constructie-integratietheorie van Walter Kintsch en Teun van Dijk,
zoals met name uitgewerkt in Kintsch (1998). Veel internationaal onderzoek gaat van deze theorie
uit. En ook in recente Nederlandse leesvaardigheidsonderzoeken vormt steevast hun theorie punt
van vertrek (vgl. Kamalski, 2007; Land, 2009; Van Silfhout. 2014).
Ook al heeft Walter Kintsch zelf gesignaleerd dat het onderscheid dat Van Dijk en hij voor het
eerst in 1983 aanbrachten, waarschijnlijk te grofmazig is (Kintsch, 2012), het blijft een uiterst
werkbaar punt van vertrek. Kintsch maakt onderscheid tussen drie ‘leeslagen’, drie mentale
verwerkingsniveaus. Zijn eerste verwerkingsniveau, de oppervlaktestructuur, is voor dit onderzoek
van geen belang: het gaat hier om de loutere vertaling van het woordbeeld in herkenbare woorden
en zinnen, om het technisch lezen. Voor niveau 4F, waar het technische leesaspect geen rol meer zou
mogen spelen, is dit verwerkingsniveau niet relevant.3 Vervolgens onderscheidt hij de tekstbasis (text
base): het construeren van de samenhang tussen de proposities van de tekst, anders gezegd: het
opbouwen van de gedachtewereld van de tekst. Teksthiërarchie wordt aangebracht, verbanden
worden op micro- en macroniveau getrokken. Maar belangrijk: de lezer kijkt niet verder dan de
letters van de tekst. Volgens Kintsch vindt het echte (tekst)begrip, de echte leesvaardigheid, juist
plaats in de laatste verwerkingslaag: het situatiemodel. Op dit niveau wordt de wereld van de tekst
geïntegreerd in de wereld van de lezer. De lezer bekijkt de tekst vanuit zijn kennis van de wereld,
beoordeelt redeneringen en is in staat om een tekst vanuit verschillende perspectieven te lezen. De
lezer maakt zich een tekst eigen en integreert de tekst binnen zijn eigen gedachtewereld.
In de laatste tien, vijftien jaar is er wel het nodige aangemerkt op dit model. Grofweg is de
kritiek deze. Het model van Kintsch & Van Dijk vertrekt vanuit de klassieke gedachte van één tekst en
één lezer – maar, zeker in deze digitale wereld, is de lezer een multimediaal ‘lezer’ geworden, waarin
een tekst zelden nog alleen naar zichzelf verwijst en waarin de lezer telkens wisselende doelen heeft
(zie voor een overzicht van deze theoretische aanmerkingen: Fox & Alexander, 2017, p. 340-342).
Hoe zinnig deze kritiek ook is, in dit onderzoek blijft deze gedachte buiten beschouwing, vooral
omdat de leestaak bij het vak Nederlands (tot in het Centraal Examen) nog steeds ‘klassiek’ is.
Wat het tweede probleem: het meten van leesvaardigheid betreft, daarover lijkt de recente
onderzoeksliteratuur aanmerkelijk minder eenduidig. Zo geeft Alderson (2000) in het zevende
hoofdstuk een indrukwekkende opsomming van mogelijke toetsvormen om leesvaardigheid te
meten, zonder daarin duidelijke voorkeuren uit te spreken. Over enkele vormen van
leesvaardigheidstoetsing heerst tot de dag van vandaag een stevig wetenschappelijk debat over de
validiteit.
Meest treffende voorbeeld daarvan is de cloze-taak (ook: maze-taak), die ik in mijn
onderzoek niet verder zal uitwerken. Bij de cloze-taak dienen leerlingen weggelaten woorden in een
tekst in te vullen. Maar de vraag is of er niet ernstige vraagtekens bij de validiteit zijn te plaatsen,
zeker wat leesvaardigheid op niveau 4F betreft. Leerlingen zouden, stelde men met gedegen
3

Deze aanname bleek niet geheel juist. Een van de lezers van vwo 6 struikelde bij het lezen over de uitspraak

van moeilijke woorden en bleek consequent zich bij verwijzingen af te vragen wat het antecedent was en had
vaak moeite met woordbetekenissen.
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onderzoek vast in de jaren ’80, alleen inzicht nodig hebben in het microniveau van de tekst om deze
taken succesvol af te ronden (zie met name Shanahan, Kamil & Tobin, 1982). Meer recent werden
nog eens sterke aanwijzingen gevonden dat cloze-taken vooral een directe relatie onderhouden met
technische leesvaardigheid (Nation & Snowling, 1997; Francis, Fletcher, Cats & Tomblin, 2005),
anders gezegd: met de text base, en dus niet met leesvaardigheid op een hoger niveau. Maar zoals
met alle onderzoek rondom leesvaardigheid, lijkt alles weer niet zo eenduidig te liggen. Een groep
onderzoekers breekt in een boek als Cloze and Coherence met metaonderzoek juist een lans voor
deze toetsvorm; cloze-taken zouden wel degelijk geschikt zijn voor hogere vormen van
leesvaardigheid, mits men een strategische keuze maakt in de weggelaten woorden (Oller & Jonz,
1994, m.n. p. 247-268). En in Nederland vond Kamalski, die onderzoek deed naar het meten van
leesvaardigheid op het niveau van het situatiemodel, ondanks aanzienlijk scepsis vooraf, in haar
onderzoek aanwijzingen dat cloze-taken redelijk geschikt zijn om hogere orde leesvaardigheid te
bevragen, mits (alweer) strategisch geconstrueerd (Kamalski, 2007, p. 105). Ook Kamalski stelt echter
vast dat cloze-taken vooral een andere leesvaardigheid (technisch lezen?) lijkt te bevragen (voor mij
overigens reden deze toetsvorm, die door veel docenten Nederlands ook als zeer onorthodox wordt
ervaren, buiten beschouwing te laten).
Een andere kwestie die in recente onderzoeksliteratuur speelt, is de gedachte dat er vele
toetsvormen geschikt zijn om leesvaardigheid te meten, maar dat onder elke toetsvorm een ander
construct van leesvaardigheid ligt. Met andere woorden: elke toets operationaliseert een andere
vorm van tekstbegrip. Om die reden zijn er enkele interessante recente studies verricht die bekende
leestoetsen naast elkaar leggen en trachten te verhelderen welke uiteenlopende constructen van
leesvaardigheid schuilgaan achter de verschillende toetsen en hoe scores bij leestoetsen
geïnterpreteerd dienen te worden (Leslie & Caldwell, 2017, p. 223-224; zie ook bijv. Fletcher 2006.)
In Nederlands onderzoek zoals Kamalski, Van Silfhout, Vermeij en Land komen in de praktijk
slechts een beperkt aantal toetsvormen voorbij: de klassieke tekstbegripstoets, de cloze-taak, de
sorteertaak en de mental model-taak. Land (2009) en Kamalski (2007) hebben tamelijk uitvoerig
behandeld waarom juist deze taken in hun ogen geschikt zouden zijn om hogere orde
leesvaardigheid te meten. Bij de operationalisatie van deze Nederlandse onderzoeken zijn weliswaar
soms (ernstige) vraagtekens te plaatsen4, de uitkomsten wijzen telkens dezelfde richting uit. Met
name mental model-taken en sorteertaken, waarbij leerlingen centrale begrippen uit de tekst
schematisch in relatie met elkaar moeten brengen, lijken betrouwbaarder, uitdagender en een
betere weerspiegeling van tekstbegrip. Sorteertaken zouden, aldus onderzoekster Jentine Land, “een
krachtig instrument [blijken] om tekstbegrip op een diep niveau te meten” (Land, 2009, p. 92).
Zijn mental model- en sorteertaken ook inzetbaar als een betrouwbaar, corrigeerbaar
toetsinstrument? Dat laat zich op dit moment lastig bepalen. Land en Kamalski laten in hun
proefschriften deze beoordelingsproblematiek, die aanzienlijk lijkt, buiten beschouwing. Belangrijk
voordeel van deze taken is in elk geval wel dat docenten Nederlands signaleren dat leerlingen ze vaak
als motiverender ervaren dan de klassieke tekstverklaringstoetsen (Robben, 2012; Vermeij, 2011).

2.3.

DE KLASSIEKE TEKSTBEGRIPSTOETS

Eén toetsvorm domineert het schoolvak Nederlands op de middelbare school al sinds zo’n 30 jaar. In
de jaren ’80 voerde Antoine Braet, leraar Nederlands en later hoogleraar taalbeheersing Nederlands
in Leiden, een nieuwe vorm van tekstbevraging in in zijn toentertijd erg populaire methode voor het
4

Dat geldt met name voor Vermeij (Vermeij, 2011), waarin de kleinschalige controlegroep en experimentele
groep onder wel heel verschillende omstandigheden werkten.
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voortgezet onderwijs Taaldaden en later Textuur, een vraagvorm die in onderzoeksliteratuur betiteld
wordt als bridging inference en problem solving questions (McNamara et al., 1996). Wie de methodes
Nederlands doorneemt, ziet grosso modo dezelfde vraagvormen zoals Braet die hanteerde. Ook het
tekstverklaringsdeel van het Centraal Examen Nederlands havo/vwo is nog steeds gebaseerd op deze
aanpak. Hendrix en Hulshof merkten al in 1994 op: “Er ligt een zeer zwaar, bijna exclusief accent op
tekstanalyse en tekstinterpretatie. Verwerking en beoordeling van de tekstinhoud zijn bijna niet aan
de orde.” (Hendrix & Hulshof, 1994, p. 75.)
In grote lijnen geldt die situatie tot de dag van vandaag. Moderne methodes als Nieuw
Nederlands bevatten weliswaar naast klassieke tekstbegripsvragen ook een enkel stroomschema,
maar toetsen in de bovenbouw van het vak Nederlands bevatten merendeels analytische vragen
(functievragen, argumentatievragen, structuurvragen etc.) en begripsvragen. Aan interpretatie- en
beoordelingsvragen waagt men zich doorgaans niet, omdat kennis van de wereld dan een
doorslaggevende factor wordt (zie Van den Berg & Braet, 2000).
De opzet bij deze toetsen is min of meer telkens dezelfde: na een enkele oriënterende,
relatief eenvoudige openingsvraag over de tekst volgt een serie vragen over lacunes in de text base,
waarbij grotendeels de volgorde van de tekst leidend is. Naargelang de deelvaardigheden die
‘afgetoetst worden’, komen hierbij naast begripsvragen ook vragen voor die een deelvaardigheid
bevragen aan de hand van een analyse-instrumentarium (functietermen, argumentatietermen). Aan
het einde van de toets volgen enkele vragen die duidelijk meer een appel doen aan het begrip van de
lezer op het hoogste niveau van het situatiemodel, al dan niet gevolgd door enkele, inhoudelijk
samenhangende tekstfragmenten (zgn. satellietteksten) die weer de mogelijkheid bieden enkele
vragen op situatiemodelniveau te stellen.
Er is een zekere onvrede waar te nemen over deze wijze van toetsing in de bovenbouw havo
en vwo. Dat blijkt wel het duidelijkst uit de onvrede over het Centraal Examen Nederlands. Vier jaar
terug lanceerde een aantal hoogleraren Nederlands een petitie op internet die opriep tot een ander,
‘beter’, meer inhoudelijk eindexamen. Ook verscheen er de laatste jaren een aantal artikelen in de
krant waarin docenten Nederlands zich zeer kritisch over het examen uitlieten.
Deze onvrede hangt zeker voor een groot deel samen met de aanzienlijke problemen
rondom deze vorm van tekstbegripstoetsing. Het Centraal Examen is daarvoor een uitstekend
voorbeeld. Ondanks de zeer uitgebreide constructieprocedure van Cito is de gemiddelde
betrouwbaarheid van de eindexamens laag (hoogstens Cronbachs α .62) en daarmee statistisch
ongeschikt voor individuele beoordeling (zie Kuhlemeijer & Kremers, 2013). En de correlatie tussen
examens is minimaal, met andere woorden: elk examen lijkt een ander construct ‘leesvaardigheid’ te
meten. (Van den Bergh, z.j.) Ook kent het eindexamen een sterke restriction of range: er is al jaren
landelijk geen enkele leerling die hoger haalt dan een 9,5 [sic!].
Hoewel nader onderzoek ontbreekt, mag je ervan uitgaan dat deze situatie zich versterkt
voordoet in de schoolexamens leesvaardigheid in de bovenbouw, waar een uitgebreide
toetsconstructie ontbreekt. Meten we dus in de bovenbouw eigenlijk wel lezen als we een toets
lezen afnemen? Ook Amerikaans onderzoek zet belangrijke vraagtekens bij de klassieke
tekstbegripstoets zoals wij die kennen. (Zie m.n. Pearson, 2005.)
In het Nederlandse taalgebied lijkt onderzoek te ontbreken waardoor de klassieke
teksbegripstoets suboptimaal functioneert. Intern onderzoek van Cito5 wijst uit dat
tekstbegripsvragen generiek een lage betrouwbaarheid hebben; geen enkel type vragen
(functievragen, argumentatievragen etc.) scoort een hoge betrouwbaarheid. Uit de Verenigde Staten
5

Als voormalige betrokkene bij het CSE Nederlands heb ik deze vertrouwelijke, kleinschalige onderzoeken van
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is er in elk geval oud onderzoek dat verslag doet waardoor leerlingen de mist ingaan met deze
toetsen zonder dat dat direct met hun begrip van een tekst te maken heeft. Touton & Berry 1931
wijzen er bijvoorbeeld op dat lezers herhaaldelijk een vraag simpelweg verkeerd begrepen.
Een belangrijke suggestie levert echter Kamalski: zij vraagt zich af waarom een bridging
inference question en een mental model-taak die precies hetzelfde bevragen een sterk uiteenlopende
validiteit kan kennen: zij suggereert dat ‘verbalisatie’ daarin een grote rol speelt (Kamalski, 2007, p.
43): teksbevraging plaatst een laag ‘vervuilende’ taal in de toetsmachinerie.
Zij werkt deze opmerking niet verder uit, maar denkend vanuit figuur 1 op p. 8 kan men
stellen dat er door deze ‘verbalisatie’ op vier punten vervuiling kan optreden in een tekst-metvragentoets. Allereerst kan de toetsenmaker de plank misslaan met zijn vraag: de vraag is
dubbelzinnig, vaag, doet geen recht aan een ambiguïteit in de tekst of is zelfs ronduit onjuist. Ten
tweede kan de leerling de vraag slecht lezen of verkeerd interpreteren; in strikte zin zegt dat zeker
iets over zijn leesvaardigheid maar niet over wat je wilt meten: zijn begrip van de tekst. Ten derde
kan bij open vragen de leerling zijn antwoord in kreupel of vaag Nederlands opstellen – en dat zegt
niets over zijn leesvaardigheid maar over zijn formuleervaardigheid. En ten slotte kan een
beoordelaar een gegeven antwoord verkeerd uitleggen, of kunnen er problemen in de
beoordelaarsovereenstemming optreden. Wie bijvoorbeeld de verslagen van de
eindexamenbesprekingen havo en vwo van het sectiebestuur Nederlands van Levende Talen erbij
neemt, herkent deze problemen.
Een andere belangrijke suggestie waarom de klassieke leestoets kreupel is, levert onderzoek
zoals dat van Fletcher (2006): elke tekst met vragen bevraagt een ander construct leesvaardigheid.
Datgene wat gevraagd wordt, is per toets weer anders te verdelen over deelvaardigheden binnen
tekstbegrip. Dat is niet vreemd. Elke complexe tekst, of die nu uit een krant komt of op internet is
aan te treffen, heeft zijn eigen ‘pijnpunten’, zijn eigen verzwegen redeneringen en eigen al dan niet
impliciete argumentatie.
Kort gezegd: de tekst met vragen meet niet alleen het object (leesvaardigheid) maar vooral
ook zichzelf, én elke meetbeurt meet de tekst met vragen weer met een nieuwe, speciaal ontworpen
meetlat.

2.4. SORTEERTAAK
Zoals gezegd: Nederlands onderzoek van de laatste jaren behandelt met name drie toetsvormen,
naast de klassieke tekstbegripstoets. Omdat de cloze-taak zeer ter discussie staat en onder collega’s
Nederlands zelden steun vindt (zie eerder: 2.2), behandel ik hier enkel de overige twee: de
sorteertaak en de mental model-taak.
Allereerst de sorteertaak. De sorteertaak is in de jaren negentig geïntroduceerd in onderzoek
van Danielle McNamarra en de godfather van het moderne leesvaardigheidsonderzoek, Walter
Kintsch (McNamara, Kintsch, Songer & Kintsch, 1996; McNamara & Kintsch, 1996). Bij de
sorteertaken krijgt de leerling een aantal kernbegrippen geïntroduceerd uit de tekst en hij wordt
uitgenodigd deze na lezing van de tekst in een passend verband met elkaar te plaatsen door
categorieën te maken. In deze oorspronkelijke opzet had de lezer daarbij volstrekt de vrije hand; in
latere versies van de sorteertaak krijgt de lezer van de onderzoeker een aantal rubrieken toegewezen
waaronder hij de kernbegrippen kan scharen. Het is onduidelijk welke gevolgen deze wijziging in
opzet voor de validiteit van de taak heeft (Kamalski, 2007, p. 41).
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In weer een andere vorm isoleren leerlingen zelf de kernbegrippen na het lezen van de tekst,
leggen een lijst aan en delen deze lijst vervolgens weer op in groepjes (Vermeij, 2011). Voordeel van
deze vorm is dat leerlingen een zeer actieve rol kunnen spelen; het werkt motiverend. Probleem bij
deze opzet is echter dat onduidelijk blijft in hoeverre voorkennis de ordening van de kernbegrippen
stuurt. Ook lijken beoordelaarsproblemen voor de hand te liggen.
De sorteertaak komt uit veel onderzoek naar voren als een taak die bij uitstek van de leerling
vraagt om te handelen vanuit zijn situatiemodel van de tekst. De lezer brengt verbanden aan die
binnen de strekking van de tekst liggen maar niet letterlijk in de tekst genoemd hoeven te zijn en
heeft alle vrijheid om zijn eigen ordening aan de tekst op te leggen. Daarnaast is de rol van taal als
stoorzender in deze toetsvorm vrijwel tot nul teruggebracht; de lezer hoeft geen eigen antwoorden
te formuleren, er is (vrijwel) geen dubbelzinnigheid mogelijk in de vraagstelling, eventuele
ambiguïteiten in de tekst worden ondervangen doordat de lezer een grote vrijheid bij deze taak
heeft. In het onderzoek van Kamalski (2007) komt deze toetsvorm bij uitstek als de meest valide uit
de bus. Ook Land (2009) is zeer enthousiast over deze vraagvorm.

2.5. MENTAL MODELTAAK
Over de andere taak, de mental modeltaak, lijkt niet bijzonder veel gedegen onderzoek te zijn.
Kamalski gaat binnen het Nederlandse onderzoeksgebied het uitgebreidst op de mental model-taak
in, maar haar behandeling blijkt verrassend weinig helder.6 Land (2009, p. 23) is aanzienlijk
helderder. Bij het beantwoorden van mental modelvragen moeten lezers zinnen of woorden uit de
gelezen tekst in stroomdiagrammen invullen. Dit soort vragen is in principe vooral geschikt als de
tekst gaat over schematische processen als de werking van het menselijk hart of de werking van een
stoommachine. Grafische voorstellingen zouden dan bij uitstek aansluiten bij de wijze waarop ons
begrip dergelijke processen organiseert (Royer, Cisero & Carlo, 1993). Het bij haar genoemde
internationale onderzoek blijkt echter cognitief onderzoek te zijn, dat probeert te bepalen in
hoeverre het aanreiken van een mental model in een tekst een lezer helpt om een beter begrip van
een concept te krijgen. In tegenstelling tot de sorteertaak wortelt de mental model-taak daarmee
niet in het werk van Kintsch, die stelt dat iedere lezer zijn eigen situatiemodel van de tekst opbouwt
en een dergelijke, nogal strakke, directieve grafische vormgeving daarom waarschijnlijk zal afwijzen.
In de praktijk blijkt in Nederlands onderzoek de mental model-taak vaak een afgeleide van de
sorteertaak. Leerlingen krijgen een diagram of stroomschema aangereikt, met enkele kernconcepten
uit de tekst, en worden uitgenodigd de begrippen op de juiste plek te plaatsen; de oorspronkelijke
samenhang van deze taak om processen als de werking van de stoommachine te verhelderen is

6

Opmerkelijk genoeg zijn de karige verwijzingen (drie) in Kamalski, 2007 (p. 43) naar internationale studies

die de mental model-taak benutten weinig instructief: de genoemde McNamara, 2001 blijkt enkel gebruik te
maken van bridging inference-vragen, Boscolo & Mason, 2003 gebruiken één keer een diagram, naast andere
klassieke toetsmethoden maar wijden hier nauwelijks tot geen aandacht aan.
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daardoor vervallen. Het voorbeeld dat Kamalski 2007 geeft moge duidelijk zijn: zie figuur 1. Ook

Figuur 1: voorbeeld mental model-taak (Kamalski, 2007, p. 223)

Land (2009) geeft enkele voorbeelden die volstrekt in lijn zijn met deze opzet.
In veel opzichten blijkt de mental model-taak daarmee een variant van de sorteertaak. De
intensiteit van vooraf opgelegde ordeningsmogelijkheden van de sorteren kernbegrippen is bij de
mental model-taak sterk opgevoerd.
Qua validiteit blijkt de mental model-taak matig succesvol. In het onderzoek van Kamalski,
waarbij vier toetsvormen centraal staan – de klassieke vraagvorm, de cloze-taak, de sorteertaak en
de mental model-taak -- blijkt de mental model-taak van de drie ‘innovatieve’ vormen de minst
succesvolle. Ze blijkt daarmee echter nog steeds een aanmerkelijk betere graadmeter om tekstbegrip
op het niveau van het situatiemodel te toetsen dan de klassieke tekstbegripstoets.

2.6. SAMENVATTING
Ik vat bovenstaande kort samen. In veel opzichten hebben we de laatste decennia scherper in beeld
gekregen wat tekstbegrip is, met name dankzij het werk van Walter Kintsch, maar er is nog veel
onduidelijk over hoe je het deugdelijk kunt meten. Binnen de Nederlandse onderzoeksliteratuur
domineert slechts een beperkt aantal toetsvormen het onderzoek naar leesvaardigheid op het
niveau van het zogenaamde ‘situatiemodel’: de cloze-taak, de sorteertaak, de mental model-taak en
de klassieke tekstbegripstoets.
Uit onderzoek van Kamalski komt de klassieke tekstbegripstoets als minst valide uit de bus.
Dat bevreemdt niet: ook het Centraal Examen Nederlands, een zeer uitgebreid geconstrueerde
klassieke leestoets is, zoals we zagen, met validiteitsproblemen omgeven. De cloze-taak is zeer
omstreden, terwijl de mental model-taak (eveneens) lichte validiteitsproblemen kent en als een
(Nederlandse) afgeleide van de internationale sorteertaak is te beschouwen. De sorteertaak wordt
daarentegen in een aantal onderzoeken als een zeer aantrekkelijk alternatief beschouwd, met een
hoge validiteit én motiverend voor de leerlingen.
In die zin is er dus alle reden om de ‘ oude praktijk’ in tekstbegripstraining op het SintJanslyceum met enige scepsis te bezien. Ook al toetst het centraal examen Nederlands havo en vwo
op deze wijze, het is een hachelijke zaak deze toets in je leesvaardigheidsonderwijs centraal te
stellen.
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3. Hoofd- en deelvragen & onderzoeksdoel
In het voorgaande hoofdstuk zagen we hoe de klassieke tekst met vragen met problemen omgeven is
wanneer je er hogere-orde-leesvaardigheid mee tracht te bevragen. Als mogelijke verklaringen
hiervoor komen naar voren dat elke toets met vragen een ander construct van leesvaardigheid
operationaliseert, en daarnaast dat verbalisatie bij deze toets een sterk ‘vervuilende’ rol speelt. Dat
uit zich wel zeer zichtbaar in het Centraal Examen Nederlands havo en vwo, dat, ondanks een zeer
uitgebreide constructieprocedure, met een lage betrouwbaarheid worstelt. Het valt daarnaast op dat
de sorteertaak in een aantal onderzoeken uit de bus komt als de beste manier om hogere-ordeleesvaardigheid te toetsen én dat enkele collega’s deze toets als zeer motiverend voor leerlingen
beschrijven.
Het Sint-Janslyceum werkt van oudsher zeer uitgebreid met de klassieke tekst met vragen:
het gaat niet te ver om te zeggen dat didactiek, training en toetsing in de havo- en vwo-bovenbouw
tot voor kort op het Sint-Janslyceum rondom deze toets/taak was opgezet.
In hoeverre zou de sorteertaak toets in het leesvaardigheidsonderwijs in de bovenbouw
Nederlands op het Bossche Sint-Janslyceum als een interessante vervanger kunnen dienen voor de
klassieke tekst met vragen? Die vraag dient voor mijn onderzoek daarom als verder uitgangspunt.
Deze hoofdvraag vertaalt zich in de volgende twee deelvragen:
1) Waarom kent de klassieke tekstbegripstoets een gebrekkige validiteit? (Of, vanwege de
kleinschaligheid, eerder: waarom scoren de leerlingen op het Sint-Janslyceum zo slecht op de
(huidige) klassieke tekstbegripstoetsen?)
2) In hoeverre is de sorteertaak als (summatief) toetsinstrument te gebruiken?
Om deze vragen te kunnen beantwoorden, stel ik twee deelonderzoeken in: een naar het
functioneren van de klassieke tekst met vragen bij SJL-leerlingen, een ander naar het functioneren
van de sorteertaak bij deze leerlingen. De uitkomsten van deze beide onderzoeken gebruik ik om nog
op een extra deelvraag antwoord te geven:
3) Hoe kunnen we ‘de’ leesvaardigheid van de bovenbouwleerling op het SJL typeren?
Doel van mijn onderzoek zal vooral zijn om inzichtelijk te krijgen of we door een andere toetsvorm te
hanteren de leesattitude (en daarmee mogelijk ook de leesprestatie) kunnen verbeteren. Op dit
moment vallen de leesprestaties van de leerlingen op het Sint-Janslyceum sterk tegen. Het is echter
onduidelijk wat er precies fout gaat als leerlingen lezen, al klaagt iedere docent Nederlands over de
houding van leerling bij leestaken. Door dit onderzoek hoop ik de bovenbouwsectie Nederlands een
beter beeld te kunnen geven wat er nu precies fout gaat als leerlingen voor de huidige toetsen aan
het lezen slaan, en daarnaast hoop ik een toetsvorm te kunnen vinden die leesmotivatie (en –
prestatie?) bevordert, in de vorm van de sorteertaak.
Ik dien echter wel twee belangrijke kanttekeningen bij het bovenstaande te formuleren. De
leesattitude van de leerlingen op het Sint-Janslyceum is naar de smaak van de docenten niet op orde;
door te onderzoeken of er een taak is die valider en motiverender is dan de klassieke tekst met
vragen, hoop ik indirect een bijdrage te kunnen leveren aan de leesprestatie van de leerlingen op het
Sint-Janslyceum. Belangrijke basisaanname achter mijn onderzoek is dus dat er een verband bestaat
tussen de leesmotivatie van leerlingen en hun leesprestatie. Dat lijkt misschien een problematische
gedachte, maar motivatie blijkt inderdaad een cruciale factor te zijn, met name bij scholieren, om
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een sterke leesontwikkeling door te kunnen maken (Wharton-McDonald & Erickson, 2017; Guthrie et
al., 2007).
Ten tweede: ik ga uit van de basisaanname dat taken bij leesvaardigheidstraining en taken bij
leesvaardigheidstoetsing geen onderscheid zouden kennen in validiteit (en effectiviteit). Ik ga immers
uit van de gedachte dat het jarenlange werken met de klassieke toets met vragen mogelijk zijn
weerslag heeft gevonden op de leesattitude van de leerling. Dat is bepaald geen vanzelfsprekende
gedachte, want wat didactisch werkt, hoeft niet bij summatieve toetsing te werken. Ik kan dit
onderzoek, met deze basisaanname, enkel verrichten vanuit de context van het Sint-Janslyceum waar
tot voor kort didactiek en toetsing sterk in elkaars verlengde lagen: men oefende aan de hand van
teksten met vragen voor een toets met een tekst met vragen. Oefening en toets vielen, nog scherper
gezegd, vrijwel samen.
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4. Methode
4.1 AANPAK
Om zicht te krijgen op de samenhang tussen de leesattitude van de leerlingen op het Sint-Janslyceum
en de samenhang met de gekozen toetsvorm heb ik tien leerlingen uit vwo 5 en 6 geobserveerd.
Voor het eerste deelonderzoek ben ik met vijf leerlingen uit vwo 6 telkens drie uur aan tafel gaan
zitten en heb tweeënhalf uur lang hun gedrag tijdens een leestoets geobserveerd; daarna heb ik een
half uur met elke leerling hun lezen geëvalueerd. Dezelfde opzet is gehanteerd bij het tweede
deelonderzoek, alleen toen werden vijf vwo 5-leerlingen geobserveerd, dit om de eenvoudige reden
dat in mei/juni de vwo 6-leerlingen bezig waren met de Centrale Examens.
Leerlingen werden geselecteerd op basis van eerdere scores bij tekstbegripstoetsen. Ik zocht
leerlingen die om en nabij de zes scoorden: gemiddelde leerlingen. Op één leerling na die zich
spontaan aanmeldde, zijn alle leerlingen door mij persoonlijk gevraagd om deel te nemen.
Bij het observeren van het leesgedrag maakte ik gebruik van hardopdenkprotocollen.
Hardopdenkprotocollen vormen bij leesvaardigheidsonderzoek een veelgebruikte, maar ook scherp
bekritiseerde onderzoeksmethode. Kucan & Beck (1997) geven een overzicht van de geschiedenis
van hardopdenkprotocollen in leesvaardigheidsonderzoek. Belangrijkste probleem bij tekstbegrip is
dat het een “ill defined domain” is: wat is leesvaardigheid en uit welke deelvaardigheden bestaat
het? Omdat er veel deelvaardigheden binnen tekstbegrip zijn die vaak met elkaar samenvallen, is het
daarnaast erg lastig om handelingen eenduidig te rubrificeren.
Ik heb ervoor gekozen om bij mijn observatieformulier geen harde kwantificering toe te
passen. Waar Kintsch & Van Dijk (1978) bijvoorbeeld observeren in hoeverre lezers tijdens hardop
denken de hoeveelheid (verborgen) proposities in een tekst weten aan te wijzen en daardoor vrij
harde criteria hebben om geobserveerd leesgedrag te kwantificeren, liep ik tegen het probleem aan
dat mijn onderzoek complexe, hogere orde leesvaardigheid betreft, in al haar rijke geschakeerdheid.
Wanneer een leerling een woordbetekenis niet doorgrondt, is dat eenvoudig waar te nemen en te
turven; het is anders wanneer een leerling moeite heeft de hoofdgedachte van de tekst te begrijpen.
Het eerste kan zich honderden malen tijdens een leessessie voordoen, het tweede slechts eenmaal.
Ik heb – omdat turven dus niet bruikbaar is – gebruikgemaakt van algemene aanduidingen
van frequentie: niet / incidenteel / soms / vaak / zeer vaak / vrijwel steeds / steeds. Statistisch heeft
daarmee het onderzoek elke validiteit verloren; maar omdat het aantal proefpersonen toch al zo laag
was dat dit onderzoek statistisch invalide is, zie ik dat niet als een verlies. Tijdens het observeren van
de leerlingen maakte ik aantekeningen; na tweeënhalf uur observatie vulde ik ter plekke het
observatieformulier in, wat stof gaf voor de erop volgende bespreking met de leerling. Wat de
leerling zelf naderhand vond van zijn leesproces, heeft niet geleid tot wijzigingen in de scores. Ten
slotte schreef ik na de sessie een klein eindverslag. Deze verslagen zijn terug te vinden in bijlage C.
Ná het afnemen van de sessies heb ik uiteindelijk besloten het observatieformulier nog uit te
breiden [sic!], omdat ik in eerste instantie bij het onderdeel E, ‘Lezer-tekst: error’, enkel ‘Leerling
kiest verkeerde leesstrategie’ als observatiepunt had opgenomen. Nadat ik alle sessies had afgerond,
merkte ik hoezeer juist dit onderdeel van cruciaal belang was om de resultaten goed in kaart te
brengen. Ik heb daarom besloten dit onderdeel alsnog uit te breiden en op te splitsen in de
belangrijkste leesstrategieën. Omdat ik in mijn aantekeningen en in de opgestelde verslagen per
sessie vrijwel steeds vrij uitgebreid aandacht besteed aan de gekozen leesstrategieën per leerling,
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was het vrij eenvoudig het observatieformulier naderhand op dit onderdeel te scoren, zonder dat
dat, naar mijn gevoel, ‘vervuiling’ of een extra laag subjectiviteit toevoegde aan het onderzoek.

4.2 HET OBSERVATIEFORMULIER
ALGEMEEN
Het bleek niet eenvoudig een observatieformulier samen te stellen dat recht doet aan de
complexiteit van wat er allemaal kan misgaan tijdens het maken van een leestoets die
leesvaardigheid op 4F-niveau bevraagt. Er zijn tal van studies in leesonderzoek die gebruikmaken van
hardopdenkprotocollen en observatieformulieren, maar tot mijn eigen verbazing vond ik geen enkel
classificatiemodel hiervoor, zelfs niet in Alderson (2000). Dit vermaarde boek geeft onder andere een
lange opsomming van adviezen hoe een toets op te stellen, maar gaat niet in op de talrijke
problemen die ontstaan bij een leestoets.
Evenmin kon ik mij in eerste instantie baseren op het rapport van de commissie Meijerink
(Expertgroep Taal, 2008). Dat boekwerk namelijk leunt nogal aan tegen de eindtermen van het vak
Nederlands, in die zin dat het bijvoorbeeld een zich uitbreidend analyse-instrumentarium
veronderstelt, terwijl deze in strikte zin weinig over het daadwerkelijke tekstbegrip van een lezer
zeggen. Het is maar de vraag of een lezer die niet de precieze drogreden in een alinea met de juiste
naam weet aan te wijzen, werkelijk geen adequaat tekstbegrip bezit.
Het uiteindelijk opgestelde observatieformulier is te vinden op p. 22. Tot mijn eigen
verontrusting dien ik te zeggen dat het formulier in hoofdlijnen uit eigen gedachtegang is
voortgekomen. Centraal in dit observatieformulier is de gedachte komen te staan, dat elke leestoets
problemen heeft om leesvaardigheid te meten, dat er altijd vervuiling in de leestoetsmachinerie
optreedt. Vanuit Kamalski´s suggestie dat `verbalisatie´ een belangrijke storende factor vormde bij de
klassieke tekst met vragen, heb ik drie manieren waarop ‘verbalisatie’ vervuiling in een leestoets kan
veroorzaken, als error-categorieën genomen, aangevuld met twee andere ‘error-categorieën’.
Eerder in dit onderzoeksverslag werd het probleem van het meten van leesvaardigheid al
grafisch weergegeven. Ik herhaal het hieronder, als figuur 2.

Figuur 2: (nogmaals) het probleem van het meten van leesvaardigheid
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De gedachtegang achter het model is in eerste instantie eenvoudig. Wat kan er allemaal toe leiden
dat een leerling op een leestaak een ‘onjuist’ antwoord geeft? Wat genereert ‘error’? Ik loop de
verschillende categorieën even door.
DE ERROR-CATEGORIEËN
Er zijn vanuit bovenstaand model allereerst twee ‘error-categorieën’ die een duidelijk verband
onderhouden met de leesvaardigheid van een leerling. Het eerste onderdeel is het daadwerkelijk
getoonde tekstbegrip, de kwaliteit van de lees-output, zogezegd. Dit onderdeel is in het formulier
opgenomen als de categorie ‘lezer-error’ (onderdeel A) en is vooral ingericht aan de hand van
Kintsch, 1998. Kintsch hanteert een basisdriedeling: oppervlaktestructuur surface structure),
tekstbasis (text base) en situatiemodel (situation model). De oppervlaktestructuur is in het
beoordelingsformulier als onderdeel weggelaten: het betreft hier enkel het technisch lezen, terwijl in
dit onderzoek naar lezen op niveau 4F valt te verwachten dat dergelijke rudimentaire leesproblemen
niet op zullen duiken. Het onderdeel ‘tekstbasis’ is daarentegen in nogal wat onderdelen uitgewerkt
aan de hand van de driedeling micro-, meso- en macroproposities. Kintsch maakt enkel gebruik van
het onderscheid micro en macro; in de praktijk wordt daarmee bij dit onderzoek, waarbij de gelezen
tekst uit 14 alinea’s bestond en zo’n 2000 woorden, een te grote stap gezet van het doorgronden van
een (enkele) redenering binnen een alineaniveau naar het doorgronden van de algemene
gedachtegang van de gehele tekst. Daarom is hier ook een mesoniveau toegevoegd.
Kintsch maakt verder bij ‘tekstbasis’ onderscheid tussen problemen met woordherkenning of
–begrip, de identificatie van verwijzingen, de identificatie van voeg- en signaalwoorden en hun
functie, het doorgronden van tekstrelaties met impliciete verbanden en het kunnen aanbrengen van
teksthiërarchie. Al deze onderdelen heb ik een plaats gegeven bij het onderdeel ‘tekstbasis’.
Bij het onderdeel ‘situatiemodel’ verlaat ik Kintsch, die op dit niveau minder concrete
aanwijzingen geeft. Ik val in de meeste concretisaties terug op de relevante onderdelen hiervoor in
het rapport van de commissie Meijerink (Expertgroep Taal, 2008, p. 39-40), die ik samenvattend een
plaats heb gegeven. De tweede concretisatie, namelijk dat juist expert-lezers hun voorkennis té actief
inzetten in het construeren van een situatiemodel van een tekst, stamt echter van Rapp & Van den
Broek, McMaster, Kandeou, Espin, 2007, die naar aanleiding van meerdere onderzoeken dit als een
typisch uitval probleem onder expert-lezers beschouwen (ook genoemd in Kintsch, 2012).
De tweede ‘error-categorie’ die een duidelijk band met leesvaardigheid onderhoudt, is de
categorie ‘lezer-tekst-error’ (onderdeel E), waarmee vooral de leesattitude van de leerling bedoeld
wordt. Hier kunnen een aantal zaken ‘ontsporen’: een lezer kan er allereerst (on)bewust voor kiezen
om een tekst slordig of ongeconcentreerd te lezen. Hij kan er ook voor kiezen de toets zelf
interessanter te vinden dan de tekst die de toets bevraagt: elke docent Nederlands kent de leerling
die bij een tekst met vragen direct begint met het maken van de vragen zonder dat hij de tekst echt
gelezen heeft – al deze zaken hebben hun weg op het observatieformulier gevonden.
Een verder belangrijk, zo niet cruciaal onderdeel van de leesattitude van de leerling vormt de
inzet van adequate leesstrategieën. We hebben sinds een decennium een vrij scherp beeld waardoor
goede lezers zich in leeshouding van slechte lezers onderscheiden. Goede lezers, zo stelden Pressley
en Afferbach (1995) vast, zijn buitengewoon actieve lezers; ze ondervragen een tekst tijdens het
lezen op een diepgaand persoonlijk en intellectueel niveau. Juist bij expertlezers spelen
metacognitieve (lees)strategieën een centrale rol (Pressley, 2000; McNamara, 2007). In een
overzichtsartikel stelden Duke et al. (2011) een indrukwekkende lijst van 16 kenmerken van de
expert-lezer op. Zie tabel 1. Uit die lijst heb ik zes kenmerken geselecteerd die het meest voor de
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leestaak en de betrokken lezers in dit onderzoek relevant leken en die ook relatief eenvoudig waar te
nemen zijn in het leesproces.

Tabel 1. Kenmerken van goede lezers volgens Duke et al., 2011

Goede lezers zijn actieve lezers.
Goede lezers hebben vanaf het eerste moment duidelijke leesdoelen in gedachten. Zij
evalueren constant of de tekst en het lezen ervan, overeenkomt met deze doelen.
Goede lezers scannen de tekst voor ze starten met lezen, waarbij zij zaken opmerken als de
tekststructuur en de tekstdelen selecteren die het meest relevant zijn voor hun leesdoelen.
Goede lezers maken tijdens het lezen frequent voorspellingen over wat er zal komen.
Goede lezers lezen selectief waarbij zij constant beslissingen maken over het lezen – wat
moet ik zorgvuldig lezen, wat moet ik snel lezen, wat hoef ik niet te lezen, wat moet ik
herlezen enzovoort.
Goede lezers construeren, reviseren en bevragen de betekenissen die zij construeren tijdens
het lezen.
Goede lezers proberen de betekenissen van onbekende woorden en concepten in de tekst te
bepalen en zijn in staat om met gaten of inconsequenties om te gaan wanneer dat nodig is.
Goede lezers vergelijken en integreren hun voorkennis met het materiaal in de tekst.
Goede lezers denken aan de auteurs van de tekst en betrekken hun stijl, denkbeelden,
intenties, milieu enzovoort bij het lezen.
Goede lezers monitoren hun begrip van de tekst waarbij zij hun lezen aanpassen wanneer
nodig.
Goede lezers evalueren de kwaliteit en de waarde van de tekst en zij reageren op de tekst op
verschillende manieren, zowel intellectueel als emotioneel.
Goede lezers lezen verschillende soorten teksten op verschillende wijze.
Goede lezers construeren en reviseren bij het lezen van informatieve teksten frequent
samenvattingen van wat zij hebben gelezen.
Goede lezers verwerken de tekst niet alleen tijdens het lezen, maar ook tijdens korte pauzes
die tijdens het lezen worden genomen en zelfs nadat het lezen is beëindigd.
Voor goede lezers is begrip een consumerende, continuerende en complexe activiteit, maar
wel een die zowel bevredigend als productief is.
(Duke et al., 2011; vertaling overgenomen uit Moeken et al., 2015)
Dan zijn er nog drie andere ‘error-categorieën’ die weinig zeggen over het tekstbegrip van een
leerling maar vooral voortkomen uit de ‘vervuilende’ toets, de rol van ‘verbalisatie’ zoals eerder
besproken. Over deze drie categorieën kan ik kort zijn.
Allereerst is daar de categorie ‘tekst: error’ (categorie B): een tekst kan zelf een
meerduidigheid in zich herbergen (zeker op 4F!) die bij een toets onvoldoende ondervangen is de
vraagstelling en tot ruis leidt. Daaraan sterk verwant is categorie C: ‘toetsvraag-error’. De toetsvraag
zelf kan onvoldoende duidelijk of zelfs onjuist geformuleerd zijn, of onvoldoende rekening houden
met de meerduidigheid in een tekst. En ten slotte kan een lezer moeite hebben met de formulering
van de vraagstelling bij een taak of elementen in de vraagstelling over het hoofd zien: lezertoetsvraag-error’: categorie D. Van deze laatste drie error-onderdelen zou je kunnen stellen dat ze
oneigenlijke ruis op de lijn geven: wanneer dergelijke ‘error’ opduikt, zegt dat niet zozeer iets over de
leesvaardigheid van de leerling. Voor de goede orde: hier val ik niet terug op achtergrondliteratuur.
Deze categorieën komen voort uit de gedachtegang achter figuur 2.
Bij de eerste sessie met een leerling heb ik het observatieformulier ‘proefgedraaid’. Het bleek
goed werkbaar, al bleken sommige onderdelen ervan bij het gebruikte deel van het eindexamen niet
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aan bod te komen (zoals ‘onvoldoende zicht op aanvaardbaarheid redeneringen’) en daardoor niet
‘scoorbaar’. Bij vervolgsessies ontstond eveneens niet het beeld dat het formulier gebreken kende.
Wel heb ik na alle sessies besloten het formulier op het punt van de leesstrategieën uit te breiden.
Zie daarvoor de vorige paragraaf.

21

Observatieformulier leestoets 4F
A

Type error

Concretisatie

Lezer: error
A1 Text Base: Microproposities:

Vocabulaire ontoereikend

Frequentie

Signaalwoorden (-zinnen) niet/onjuist geduid
Zinsbetekenis niet doorgrond
Redenering op zinsniveau niet doorgrond

A2 Text Base: Mesoproposities:

Redenering op alineaniveau niet doorgrond
Hoofdzaak niet van bijzaak gescheiden
Onvoldoende inzicht in taalregisters / stijl

A3 Text Base: Macroproposities:

Stapeling redenering over meerdere alinea’s
niet doorgrond
Moeite met teksthiërarchie (weging alinea’s)
Onvoldoende inzicht in schrijfdoel tekst
Onvoldoende inzicht hoofdgedachte tekst

A4 Situatiemodel: Mesoniveau:

A5 Situatiemodel: Macroniveau:

B

Tekst: error

Onvoldoende inzicht in semantische
(functionele) relaties binnen hele tekst
Onvoldoende zicht op aanvaardbaarheid
redeneringen / argumentaties
Onvoldoende/onjuiste toepassing ‘kennis
van de wereld’ op beweringen tekst
Onvoldoende zicht op intertekstuele
verbanden
Onvoldoende vermogen om elementen tekst
te gebruiken om te reflecteren, andere
teksten te evalueren etc
Semantische meerduidigheid
Structurele meerduidigheid
Functionele meerduidigheid

C

Toetsvraag: error

Onjuiste / onduidelijke vraagstelling
Meerduidigheid vraagstelling
Kennis-van-de-wereldvraag
Antwoord is afleidbaar uit toets

D

Lezer-toetsvraag: error

Onvoldoende kennis terminologie / jargon
vraagstelling
Meerduidigheid terminologie
Vraag onjuist door leerling gelezen

E

Lezer-tekst: error

Leerling leest tekst ongeconcentreerd.
Leerling leest tekst haastig etc.
Leerling kiest verkeerde leesstrategie.
a) Scant tekst vóór het intensief lezen
b) Doet voorspellingen
c) Heeft oog voor tekststructuur
d) Selecteert relevante tekstdelen
e) Integreert voorkennis in leesproces
f) Construeert tussentijdse samenvattingen
g) Bevraagt en reviseert de betekenissen die
hij/zij tijdens lezen construeert
Leerling stelt opdracht centraal i.p.v. tekst
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4.3 GEBRUIKTE MATERIAAL BIJ DE PRAKTISCHE ONDERZOEKEN
Als uitgangspunt voor het materiaal van zowel het eerste als het tweede deelonderzoek koos ik voor
de eerste tekst uit het vwo examen Nederlands 2014-I: ‘Eenzame grazers’ van Henri Beunders. Deze
tekst handelt over het verdwijnen van de elite in Nederland en bevat enkele zeer complexe
redeneringen. Uit het literatuuronderzoek bleek dat (o.a.) voorkennis een belangrijke rol speelt bij
tekstbegrip; daarom wilde ik een tekst kiezen die een zekere afstand hield van de belevingswereld
van de leerlingen.
Daarnaast waren de bij de tekst behorende opdrachten ook goed bruikbaar als materiaal
voor het eerste deelonderzoek: het functioneren van de klassieke toets tekstbegrip. Dit deel kent een
aantal pittige open vragen die leerlingen dwongen redeneringen te kunnen vatten op meso- en
macrostructureel niveau, en het kent een redelijk aantal mc-vragen. Komt bij dat de tekst goed
bruikbaar leek voor het tweede deelonderzoek rondom de sorteertaak. De tekst ‘Eenzame grazers’
mag inhoudelijk pittig zijn, de structuur leek in grote lijnen tamelijk eenduidig, waardoor het
beoordelen van de prestaties bij de sorteertaak wat eenvoudiger zou zijn: de sorteermogelijkheden
zijn immers niet eindeloos.
Voor het tweede deelonderzoek, naar de sorteertaak, heb ik allereerst een schema
ontworpen dat tracht om alle inhoudelijke kernbegrippen in de tekst ‘Eenzame grazers’ optimaal in
kaart te brengen; daarbij heb ik enkele functionele termen toegevoegd om de structuur te
verhelderen. Dit schema heb ik laten controleren door mijn collega Nederlands, Hans Vink, die nog
enkele kleine wijzigingen aanbracht. Zie voor dit schema bijlage A. Vervolgens heb ik alle begrippen
geïsoleerd en als een grote sorteertaak geconstrueerd. Zie voor de sorteertaak bijlage B. De
sorteertaak bevatte uiteindelijk 46 fiches.

4.4 AFNAME
Bij de afname deden zich geen problemen voor. Sessies hadden plaats óf in mijn lokaal 225 óf in een
studeerruimte. Een enkele leerling had moeite met de kunstmatige situatie waarbij hij of zij telkens
zijn gedachten diende te expliciteren. Dat was met name het geval bij sessie 5, Suus, die ook na
herhaaldelijke interventie van mijn kant, enkel zeer algemene aanduidingen gaf van haar handelen.
Daardoor zijn mogelijk een aantal kenmerken van haar leesproces onvoldoende aan het licht
gekomen. Aan het andere uiterste stond Magda, die juist zeer duidelijk en transparant bijna al haar
overwegingen zo´n beetje voor het voetlicht bracht – reden waarom ze waarschijnlijk relatief
voorkomt in de resultatenafdeling: zij was het scherpst in het aanwijzen van het waarom achter haar
antwoorden.
Ook bleek dat veel leerlingen moeite hadden om mij niet als expert in te willen schakelen.
Leerlingen hadden de uitleg vooraf van me gekregen dat ik tweeënhalf uur lang enkel zou luisteren
en af en toe informerende vragen zou stellen. Desondanks ontbrak vrijwel iedereen meerdere keren
zijn denkproces om steun te vinden bij de observator, waaraan ik echter niet gehoor gaf.
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5. Resultaten
In de maanden maart tot en met juni zat ik tienmaal met leerlingen aan tafel: vijf leerlingen
observeerde ik bij het maken van een klassieke tekst met vragen, vijf leerlingen observeerde ik
daarna met dezelfde tekst, maar nu met een sorteertaak. In dit hoofdstuk bespreek ik het resultaat.
Daarbij ga ik als volgt te werk. Ik loop allereerst de uitkomsten na van deelonderzoek 1, naar
de klassieke tekst met vragen; vervolgens doe ik hetzelfde voor deelonderzoek 2, naar de
sorteertaak. Ordening van de resultaten vindt plaats aan de hand van de vijf ‘error-categorieën’ van
het observatieformulier.
Bij elke bespreking van de resultaten zijn de scores op de ingevulde observatieformulieren in
eerste instantie leidend zijn, waar nodig aangevuld met ‘treffende’ of ‘illustratieve’ observaties uit de
aantekeningen bij de sessies en de verslagen die ik naderhand samenstelde.

5.1 EERSTE DEELONDERZOEK
De resultaten van het eerste deelonderzoek, naar het functioneren van de klassieke
tekstbegripstoets, waren zeer uiteenlopend. Hoewel er zeker gelijksoortige problemen op te merken
waren tussen de verschillende sessies, waren er vooral ook enkele in het oog springende verschillen.
Ik loop per type error de verschillende domeinen langs en bespreek de resultaten per deeldomein.

5.1.1. Categorie A: Lezer: error
De uitval bij deze categorie heeft het zuiverst betrekking op (gebreken in) leesvaardigheid. Ik loop de
verschillende deeldomeinen langs.
Text Base: Microproposities
Alle leerlingen bleken soms moeite te hebben met woordbetekenissen in de gekozen tekst. Slechts
één leerling, Suus, in sessie nummer 5, had het woordenboek nauwelijks nodig: zij raadpleegde deze
slechts twee keer en zocht enkel bevestiging voor een (juist) vermoeden. Andere woorden,
uitdrukkingen of begrippen, waar de eerdere vier leerlingen moeite mee hadden (zoals ‘op
gespannen voet staan’ of ‘afdoen’), leverden voor haar geen problemen op. Bij de andere vier
leerlingen leverde dit vaker problemen op, maar het verstoorde niet hun tekstbegrip. In de eerste
sessie werden de meeste woorden opgezocht: Rob zocht minimaal twaalf keer een woord op.
Signaalwoorden op microniveau werden vaak niet opgemerkt. Eén leerling, Magda in sessie
2, wees ze nauwkeurig aan en duidde ze vrijwel steeds correct, maar drie van de vijf leerlingen zagen
erg vaak signaalwoorden over het hoofd of kenden zelfs een apert onjuist verband toe aan een
signaalwoord, zoals Jet die het woord ‘nu’ consequent interpreteerde als een signaalwoord van tijd,
ook als het vrijwel betekenisloos was (zoals in: ‘nu kun je denken...’).
Of zinsbetekenissen en redeneringen op zinsniveau doorgrond werden of niet, was sterk
afhankelijk van de leerling. Bij vier sessies speelde dit niet echt een rol van betekenis; bij Jet, in veel
opzichten een moeilijke lezer, speelde het wel een rol. Jet had ook moeite met het aanwijzen van
antecedenten bij verwijswoorden, iets wat ik in geen enkele andere sessie tijdens beide onderzoeken
heb kunnen ontdekken.
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Tekst Base: Mesoproposities
Hier tekent zich een duidelijke tweedeling af tussen de vijf geobserveerde leerlingen. Suus en Magda
en in mindere mate Corné scoren op de drie scoorbare concretisaties bij dit onderdeel heel redelijk
tot ronduit uitstekend. Bij deze drie leerlingen is er een duidelijk patroon: ze hebben weinig moeite
met de tekstbasis op mesoniveau. Bij de twee andere leerlingen, Rob en Jet, tekent zich echter een
heel ander beeld af. Jet scoort op alle drie de concretisaties problematisch, Rob heeft niet zozeer
moeite met het doorgronden van de redeneringen zelf, maar wel met het aanwijzen van de
hoofdzaken in een alinea, met de kern van een redenering.
Tekst Base: Macroproposities
Bij dit onderdeel is er meer een ´verkaveld landschap´: wederom scoren Rob en Jet problematisch. Ze
hebben vaak/vrijwel steeds met het aanwijzen van de macroverbanden binnen de tekst, waarbij Rob
nog wel de hoofdgedachte enigszins weet te benaderen. Opvallend is dat Corné, hierboven al de
mindere van de drie goed scorende leerlingen, nu enigszins uitvalt: hij is niet in staat centrale alinea’s
binnen de tekst aan te wijzen. De andere twee leerlingen, Suus en Magda, scoren goed.
Situatiemodel: Mesoniveau
Allereerst dient opgemerkt dat de tekst ´Eenzame grazers´ en de vragen erbij zich niet ertoe leenden
om twee van de drie concretisaties te kunnen waarnemen. Het oorspronkelijke examenonderdeel
bevraagt de tekst niet kritisch, en er is geen sprake van bevraging van intertekstuele verbanden. De
resterende concretisatie bevraagt of een leerling zijn kennis van de wereld onjuist toepast bij het
lezen van de tekst. Opvallend is dat dat bij de drie dames afwezig was en bij de twee heren, Rob en
Corné, duidelijk het geval was. Corné maakte een aantal observaties bij de tekst die impliciet noch
expliciet verband hielden met de tekstinhoud. Een duidelijk voorbeeld daarvan is zijn observatie bij
alinea 2 waarin het gaat over de jaren vijftig en zestig, waarbij hij direct in de kantlijn noteerde:
‘Verzuiling’, terwijl dit begrip op geen enkele manier in deze alinea inhoudelijk een rol speelt.
Rob liet zijn voorkennis / kennis van de wereld op een andere manier een misleidende rol
spelen. Hij had bijvoorbeeld duidelijk veel moeite met vraag 8 die een tegenstrijdigheid in de tekst
vraagt uit te leggen. Rob vond deze alinea uiterst moeilijk, zette enkele ‘richtingen van een
antwoord’ op papier, gebaseerd op de tekst, en ging daarna, los van de tekst, een antwoord in elkaar
sleutelen op basis van zijn gezond verstand.
Situatiemodel: Macroniveau
Over dit onderdeel kan ik kort zijn: dit examenonderdeel bevroeg dit onderdeel niet. Het domein
beoordelen van tekst(fragmenten), dat hiermee samenhangt, kwam niet in de vragen terug.

5.1.2. Categorie B: Tekst-error
Hoewel er reden is om aan te nemen dat deze factor in deze toets een rol speelt – het verslag van de
examenbesprekingen van Levende Talen plaatst namelijk kritische opmerkingen bij het betreffende
CSE vanwege één duidelijke meerduidigheid in de tekst (SBN, 2014, n.a.v. vraag 10) – heb ik tijdens
de vijf sessies niet gemerkt dat hier problemen ontstonden.

25

5.1.3. Categorie C: Toetsvraag-error
Deze error-categorie was duidelijk aanwezig bij de vijf geobserveerde leerlingen. Er zijn zeker
kanttekeningen bij de vraagstelling van dit examen te zetten (concretisatie 1). Een duidelijk
voorbeeld heeft te maken met de geslotenheid van de vraagstelling. Vraag 5 is een functievraag, met
een aantal functietermen erbij vermeld waaruit de leerling moet kiezen. Magda ging zelf op zoek
naar het goede antwoord, kwam vanuit de tekst op de functie ‘uitwerking’, wat gezien de eerste zin
van alinea 6 naar mijn smaak een te verdedigen antwoord is. Omdat haar antwoord echter in het
rijtje gegeven antwoorden ontbrak, zocht ze het woord dat het meest nabij in betekenis was en
kwam, met tegenzin, uit bij het antwoord ‘nuancering’, dat echter duidelijk onjuist is.
Er is ook een voorbeeld te vinden van een onjuiste vraagstelling. Magda en Corné kwamen
beiden bij vraag 15 (een argumentatieschema-vraag) op het antwoord ‘argumentatie op basis van
gezag’. In de subargumentatie in het gevraagde tekstgedeelte is ‘gezag’ inderdaad een dominant
argumentatieschema: een te verdedigen antwoord dus. De vraag doelt echter (waarschijnlijk) op de
hoofdargumentatie in de tekst en ziet dus graag als antwoord ‘oorzaak-gevolg’. Nu zijn causale
relaties inderdaad dominerend op macroniveau. Maar het betreft hier een beschouwende tekst! Het
is zeer de vraag of er überhaupt sprake is van hoofdargumentatie; het betreft hier namelijk
‘verklaringen’ bij een verschijnsel.
De andere categorisaties heb ik in het onderzoekje niet aangetroffen.

5.1.4. Categorie D: Lezer-toetsvraag-error
Ook deze error-categorie was aanwezig bij de vijf geobserveerde leerlingen. De eerste concretisatie
kwam een viertal keren voor. Zo kende Corné de terminologie van functiewoorden onvoldoende om
vraag 5 te kunnen maken. En Rob had bij vraag 5 moeite met de samenhang tussen de termen
‘ontwikkeling’ en ‘verklaring’.
Daarnaast werden vragen bij elke sessie minimaal één keer onjuist gelezen, behalve bij Jet.
Het was opvallend dat leerlingen meerdere malen informatie-elementen in de vraagstelling over het
hoofd zagen. Twee maal leidde vraag 6 bijvoorbeeld tot problemen waar twee leerlingen, Rob en
Magda, over het hoofd zagen dat ze het goede antwoord uit alinea 1 tot en met 5 moesten halen
waardoor ze het antwoord zochten in de héle tekst. Bij vraag 3 gingen Corné, Rob én Magda de fout
in doordat ze bij deze tussenkopjesvraag in de te plaatsen tussenkop de nadruk op de woordjes
‘huidige stand van zaken’ legden en niet zagen dat er ook sprake moest zijn van een ‘analyse’.
Een ander voorbeeld is vraag 11, een vraag over de functies binnen een klein tekstfragment.
Zowel Corné als Magda zag over het hoofd dat het tekstfragment beschouwd diende te worden als
een “op zichzelf staande redenering”. Daardoor werd de eerste bevraagde zin (niet onterecht) een
‘nuancering’. Weer een ander voorbeeld is Corné die bij vraag 10 over het hoofd zag dat de te zoeken
verklaring op het terrein van de ´kunsten´ betrekking moest hebben en met een economische
verklaring aan de slag ging.

5.1.5. Categorie E: Lezer-tekst-error
Samen met categorie A vormt deze categorie fouten weer een interessante weerspiegeling van de
leesvaardigheid van leerlingen. Om met de eerste twee concretisaties te beginnen: leerlingen lazen
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de teksten niet ongeconcentreerd of haastig. Wel – hiermee samenhangend – was het zeer opvallend
dat de laatste concretisatie zeer sterk van toepassing was op de eerste sessie met Rob: ze
domineerde zijn aanpak. Rob begon direct met de vragen, nam deze aandachtig door en gebruikte
daarna de tekst om het antwoord op de gelezen vragen op te zoeken. Deze werkwijze ging zover dat
hij bij de tussenkopjesvragen zelfs de tekst ongelezen in vier gelijke porties hakte (“veertien alinea’s,
dus deel 2 moet ergens rondom 3, 4 of 5 beginnen”) en daarna zich nauwgezet lezend afvroeg waar
het tussenkopje in deze drie alinea’s geplaatst moest worden. Het was een oorzaak waardoor hij
duidelijk bij een aantal vragen totaal de mist inging: hij miste vrijwel elk macrostructureel inzicht.
Bij de andere lezers heb ik deze toetsgedreven aanpak niet aangetroffen. Buiten het
observatieformulier om kan hier wel gezegd worden dat de toetsvorm zeer duidelijk de waarneming
van de leerlingen stuurde: met name Corné bedacht zich herhaaldelijk tijdens het lezen van de tekst
dat hij “hier nog wel eens een vraag over zou kunnen krijgen”. Ook bij Magda en Jet waren dit soort
geluiden te vernemen. Alleen de zwijgzame Suus liet zich er niet in die termen over uit.
Wat de leesstrategieën betreft, valt het op dat er een tweetal leerlingen zijn die nauwelijks
hiervan gebruikmaken: Rob en Jet. Een middenpositie nemen Corné en Suus in. Suus bleek een
redelijk helder beeld van de tekst te hebben gedurende het maken van de toets, maar liet van een
aantal strategieën niets zien zoals scannen of voorspellingen doen. Corné paste een aantal
strategieën duidelijk en consequent toe, maar was vaak weinig scherp in het aanwijzen van de
tekststructuur en ging erg snel (té snel) als hij zijn voorkennis inzette. De meest consequente was in
alle opzichten Magda die zeer methodisch te werk ging en qua leesstrategieën maar één zaak naliet:
ze formuleerde haar samenvattingen nogal steekwoordsgewijs, ze legde zelden een redenering uit
(wat de belangrijkste oorzaak ook lijkt bij de vragen die ze fout maakte in deze toets.

5.1.6. Aanvullende observatie
Een aantal zaken merkte ik op, los van het observatieformulier. Opvallend was vooral de door mij
waargenomen (gevoelde?) discrepantie tussen uiteindelijke score en door mij geobserveerde
leesvaardigheid. Mijn observatie was dat leerlingen soms een bepaald tekstgedeelte nauwelijks tot
niet begrepen; dergelijke problemen kwamen ook bij het maken van de vragen vaak terug. Opvallend
was dat deze leerlingen (met name Rob en Jet) er dan vaak alsnog in slaagden om het juiste
antwoord op papier te krijgen. Beiden waren redelijk handig om zinnen en zinswendingen in een
bepaalde alinea zodanig met elkaar te combineren dat er een antwoord op papier kwam te staan dat
eventueel goed gerekend zou kunnen worden. Met andere woorden: zelf schat ik hun
leesvaardigheid veel lager in dan de toetsscore aangeeft.

5.2. TWEEDE DEELONDERZOEK
Ik bespreek nu de resultaten van het tweede deelonderzoek, naar het functioneren van de
sorteertaak. Ook deze resultaten waren zeer uiteenlopend. Ik loop per type error de verschillende
domeinen langs en bespreek de resultaten per deeldomein.
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5.2.1. Categorie A: Lezer: error
De uitval bij deze categorie heeft het zuiverst betrekking op (gebreken in) leesvaardigheid. Ik loop de
verschillende deeldomeinen langs.
Text Base: Microproposities
Ook hier bleken alle leerlingen soms moeite te hebben met woordbetekenissen in de gekozen tekst.
Julia zocht de minste woorden op. Ze raadpleegde het woordenboek drie maal. In deze tweede sessie
werden minder woorden opgezocht: Aimée, topscorer hier, zocht acht keer een woord op.
Signaalwoorden op microniveau werden door drie van de vijf leerlingen vaak niet opgemerkt.
Vooral Julia wees ze wel nauwkeurig aan, maar drie van de vijf leerlingen zagen erg vaak
signaalwoorden over het hoofd, zoals Tijmen. Een enkeling kende een apert onjuist verband toe aan
een signaalwoord, zoals Bertold die op tal van plaatsen chronologische ordeningen waarnam waar
die afwezig waren.
Of zinsbetekenissen en redeneringen op zinsniveau doorgrond werden of niet, was ook hier
sterk afhankelijk van de leerling. Julia en Marie-Lou waren de gunstige uitzonderingen hier. Aimée en
de twee heren hadden er meer moeite mee.
Tekst Base: Mesoproposities
Hier tekent zich een helder onderscheid af tussen de vijf geobserveerde leerlingen. Julia en in minder
mate Marie-Lou blijken heel redelijk in staat op mesoniveau redeneringen te doorgronden en
hoofdzaken van bijzaken te scheiden. Vooral Julia slaagt er vrij consequent kernzinnen aan te wijzen
en deze onderling te verbinden en te ordenen. Aimée had hier aanzienlijk meer moeite in, maar leek
dankzij de sorteertaak zich meer op dit niveau te richten, waardoor er gaandeweg meer inzicht op dit
niveau leek te ontstaan.
Maar Tijmen en vooral Bertold vielen op dit niveau duidelijk uit. Bertold wees herhaaldelijk
onjuiste zaken aan als hoofdzaak, construeerde meerdere malen redeneringen op alineaniveau die
niet tekstgetrouw waren. Het mooiste voorbeeld daarvan geef ik hier graag. In alinea 5, de alinea
met de probleemstelling van de tekst, vervormde hij het woord ‘portee’ in de eerste zin direct tot
‘portemonnee’. Hij onderstreept ´portee´ ook en hij markeert zeven regels naar beneden, het woord
‘AKO Literatuurprijs’. Zijn motivatie: “Het gaat kunstenaars dus om het geld” – een uitspraak die noch
impliciet noch expliciet verband onderhoudt met de text base. Tijmen was zelden de betrappen op
dit soort volstrekt eigenzinnige interpretaties. Hij las echter nauwelijks tussen alinea´s; veel
gedachtes bleven binnen de context van één alinea steken.
Tekst Base: Macroproposities
Bij dit onderdeel is er een tweedeling op te merken: Tijmen, Aimée en Bertold hebben hier duidelijk
moeite, al zijn er verschillen. Tijmen heeft niet zozeer moeite met het bepalen van de hoofdgedachte
en het schrijfdoel, al ordent hij de alinea’s zo goed als niet. Bertold heeft echter wel duidelijk moeite
met hoofdgedachte en tekstdoel. Aimée heeft zich daarentegen niet echt over deze beide zaken
uitgelaten tijdens het leesproces en weet, maar zij vindt het niet eenvoudig de teksthiërarchie te
bepalen: welke alinea’s zijn essentieel voor een begrip van de tekst? Dankzij de sorteertaak wordt ze
op weg geholpen om hier beter grip op te krijgen, maar gedurende het initiële lezen was het duidelijk
een zwakte van haar.
Marie-Lou en Julia zijn wederom de betere lezers op dit vlak. Marie-Lou heeft daarbij een wat
meanderende, aarzelende aanpak, waarbij ze herhaaldelijk teruggrijpt op wat ze gelezen heeft.
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Opvallend was ook dat zij tijdens het lezen als enige de aangeleverde functiewoorden erbij neemt om
haar gedachten te ordenen over wat ze gelezen heeft. Daardoor had ze aan het einde van het
leesproces voor haarzelf al de belangrijkste ordeningsprincipes klaargelegd waarmee ze haar
sortering zou gaan inrichten: probleem en oorzaak. Ze had tijdens het lezen duidelijk zicht op hoofden kernzaken. Julia had hier wat meer moeite mee, maar leek bij de sorteertaak zeer te gedijen. De
sorteertaak dwong haar nog nadrukkelijker oog te hebben voor de structuurmarkeringen op
macroniveau, waardoor er bij de tweede lezing en gedurende het sorteren steeds meer overzicht
ontstond. Uiteindelijk leverde dat bij haar de beste sortering van de tekst op.
Situatiemodel: Mesoniveau en situatiemodel: Macroniveau
Over deze beide onderdelen kan ik kort zijn: vanuit de sorteertaak heb ik als observator geen
gedetailleerde observaties kunnen doen aangaande deze domeinen. Dat wil absoluut niet zeggen dat
de sorteertaak er geen appel aan zou doen. Uit gedegen statistisch onderzoek van Kamalski (2007) en
Land (2009) blijkt dat deze toetsvorm sterk en valide op dit niveau presteert.

5.2.2. Categorie B: Tekst-error
Bij 4.1.2 zei ik al: er is reden om aan te nemen dat deze factor bij deze tekst een rol kan spelen – het
verslag van de examenbesprekingen van Levende Talen plaatst namelijk kritische opmerkingen bij het
betreffende CSE vanwege één duidelijke meerduidigheid in de tekst (SBN, 2014, n.a.v. vraag 10).
Opvallend was dat deze categorie bij het vorige onderzoek afwezig leek. Dat was bij dit
deelonderzoek wel te observeren. Zowel Julia als Marie-Lou hadden moeite om de opsomming die
Beunders in zijn tekst suggereert eenduidig uit te werken: bevatten de alinea’s 10 en 11 nu een of
twee verklaringen? Daarin is de tekst onduidelijk – ook Levende Talen stelde het vast. Maar vooral
Julia deed hierin (scherpe) observaties. Ze nam hetzelfde waar bij alinea 12, 13 en 14, waar drie
ontwikkelingen worden geschetst die alle in meer of mindere mate betrekking hebben op de
economie (alinea 14 nog het minst) – maar eerder suggereerde Beunders zelf dat hij maar één
economische ontwikkeling ging bespreken. Hoe dit dan te ordenen?
Aimée nam een ander probleem waar. Is de tweede helft van alinea 7 te beschouwen als de
eerste ontwikkeling, die vervolgens in alinea 8 wordt uitgewerkt? Aimée las deze alinea (met enige
reden) op deze wijze wat het maken van de sorteertaak bemoeilijkte: de noodzakelijke
kernbegrippen om dit deel uit alinea 7 te kunnen sorteren ontbraken.

5.2.3. Categorie C: Toetsvraag-error
De opdracht was duidelijk en de vraagstelling was helder, voor de meeste leerlingen. Wel leidde
onbekendheid met de toetsvorm tot enige problemen. Dat was overduidelijk bij de eerste sessie, met
Tijmen, het geval. Ondanks dat ik hem een voorbeeld van een gemaakte sorteertaak had laten zien,
ging hij op zeer eigenzinnige wijze aan de gang. Hij legde een rijtje functiebegrippen naast elkaar en
ging de verschillende kernbegrippen inlijven bij deze functiebegrippen, als muntstukjes die in
verschillende potjes moesten worden gedaan. Dat leidde tot een nauwelijks te begrijpen sorteertaak
waarbij kernbegrippen uit de meest uiteenlopende alinea´s op nauwelijks navolgbare wijze bij elkaar
geplaatst werden. (Overigens leek dat ook deels samen te hangen met zijn eigen leesvaardigheid die
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vooral op microstructuur en zelden op macrostructuur gericht was.) In de evaluatie stelde hij zelf vast
dat hij totaal het doel van de taak uit het oog was geraakt.
In aanzienlijk mindere mate deed zich dit voor bij Bertold, die halverwege toch wel
aarzelingen erbij had of hij de taak wel op de juiste wijze invulde. Hij had op dat moment simpelweg
14 kolommen gemaakt, één kolom per alinea in de tekst. Maar die invulling verliet hij snel weer
omdat hij inzag dat dit niet werkte.

5.2.4. Categorie D: Lezer-toetsvraag-error
Deze error-categorie was afwezig bij de vijf geobserveerde leerlingen. De opdracht werd goed
gelezen en goed begrepen.

5.2.5. Categorie E: Lezer-tekst-error
In grote lijnen spiegelt deze categorie de bevindingen bij de laatste twee onderdelen van de
categorie ´Lezer-error’. Allereerst: leerlingen lazen niet ongeconcentreerd of haastig. Dit heb ik niet
kunnen opmerken. Ook heb ik niet kunnen merken dat leerlingen de opdracht centraal stelden, in
plaats van de tekst. Hoogstens zou je hierbij kunnen opmerken dat Bertolds ordening gaandeweg
meer gedreven werd om de kernbegrippen in de sorteertaak te ordenen vanuit zijn voorkennis dan
vanuit de tekst. Maar daarmee stelt hij, lijkt me, nog niet de opdracht centraal.
Maar wat de inzet van de leesstrategieën betreft, is er een duidelijke ordening tussen de
leerlingen aan te brengen. Vooral Bertold maakt vrijwel geen gebruik van de expert-leesstrategieën.
Op vrijwel alle onderdelen scoort hij slecht, met als hoogtepunt ‘integreert voorkennis in leesproces’:
dat doet hij wel, maar vaak niet tekstgetrouw. Ook Tijmen is in dit opzicht een nogal inactieve lezer,
die tijdens het lezen zelden voorspellingen doet, geen tussentijdse samenvattingen maakt en weinig
oog heeft voor structuurmarkeringen. Aimée is zo bezien wat consequenter: vrijwel alle
leesstrategieën gebruikt ze wel, zij het sporadisch. Zo ziet ze soms een enkele structuurmarkering,
maar is daar zeker niet consequent in. Julia en Marie-Lou zijn hier duidelijk de sterkere lezers, met
veel inzet van deze leesstrategieën. Marie-Lou is meer de denker van deze twee: als enige reviseert
ze herhaaldelijk de tijdens het lezen opgebouwde betekenissen en construeert herhaaldelijk
tussentijdse samenvattingen. Julia is meer structurerend: gaandeweg weet ze zeer helder de
structuur van de tekst in kaart te brengen.

5.2.6. Aanvullende observaties
Opvallend was dat er bij de sorteertaak een sterke differentiatie in resultaat optrad: de uiteindelijke
sortering van Tijmen en Bertold was zeer duidelijk onvoldoende en zou bij een eventuele becijfering
een zeer laag cijfer hebben opgeleverd. Aimée nam een middenpositie in, terwijl Julia en Marie-Lou
een zeer ruime voldoende zouden hebben gescoord. Daarmee leek de sorteertaak ook een
bevredigende ordening in de leesvaardigheid van deze leerlingen te hebben aangebracht. Mijn eigen
inschatting van hun leesvaardigheid stemt met deze ordening overeen.
Ten tweede: het was opvallend dat twee van de vijf lezers, Julia en Marie-Lou, vaststelden
dat ze door de sorteertaak zich uitgenodigd zagen om hun leesstrategieën actiever in te zetten dan
30

gebruikelijk. Beiden signaleerden dit ongevraagd en ervoeren het als een prettige stimulus. Als
observator stel ik min of meer hetzelfde vast voor Aimée. Zij leek dankzij de sorteertaak gemotiveerd
te worden actiever leesstrategieën in te zetten, al signaleerde ze dat zelf niet expliciet.
Voor de twee heren in dit onderzoek geldt overigens misschien het tegenovergestelde: hun
gebrekkige inzet van leesstrategieën werd door de sorteertaak mogelijkerwijs versterkt. Waar een
gewone tekst met vragen met name Bertold misschien gedwongen had terug te keren naar de tekst,
zong hij zich bij de sorteertaak vrijwel los van de tekst.
Tijmen deed halverwege een merkwaardige observatie. Hij markeerde een signaalwoord
“omdat ik daar misschien nog wel eens een vraag over kan krijgen”, waarna hij zichzelf snel
corrigeerde (want de sorteertaak stelt niet dergelijke vragen). Wat zich hier voordoet, lijkt dus een
positieve werking van de tekst met vragen: Tijmen voelt zich genoodzaakt signaalwoorden te
signaleren. Maar het hoorde duidelijk niet bij zijn natuurlijke leesproces.
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6. Conclusie
Is de sorteertaak een meer valide en motiverende taak om hogere orde leesvaardigheid te bevragen
dan de klassieke tekst met vragen?
In dit gedeelte bespreek ik de conclusies van het onderzoek. Ik ga allereerst in op enkele
voorbehouden bij het gehele onderzoek, vervolgens bespreek ik de conclusies ten aanzien van
deelonderzoek 1 (en daarmee: deelvraag 1), daarna die van deelonderzoek 2 (en daarmee:
deelvraag 2). Vervolgens ga ik in op het beeld dat ik tijdens het onderzoek gekregen heb van de
leesvaardigheid van de Sint-Jansleerlingen (deelvraag 3). En ik eindig met de beantwoording van de
hoofdvraag.

6.1 ENKELE VOORBEHOUDEN
Voordat we overgaan tot het bespreken van de conclusies uit dit onderzoek, is het belangrijk eerst
enkele voorbehouden te formuleren. Allereerst: het onderzoek is zeer kleinschalig; elke uitspraak
over de twee leestoetsen die hierin centraal stonden, is in strikte zin voorbarig en gebaseerd op wel
erg weinig waarnemingen. Daarnaast moeten we vaststellen dat de wijze van kwantificering in het
observatieformulier uiteindelijk nogal subjectief is. Met andere woorden: statistisch gezien is dit
onderzoek zo invalide als een hardloper zonder benen.
Ook kunnen subjectieve drijfveren een rol spelen. Er kan bijvoorbeeld niet uitgesloten
worden dat er sprake is van observer bias: ik ben zelf zeer geïnteresseerd in het effect op de
sorteertaak op leerlingen, en heb reden om aan te nemen dat deze taak ‘goed werkt’ – dat kan mijn
waarnemingen als observator sturen.
Verder moet worden aangetekend dat de sorteertaak voor alle leerlingen een nieuwe taak
was. Een collega Nederlands op een Tilburgse school die ik sprak, werkt al enkele jaren met de
sorteertaak en stelde dat de stimulerende werking van de sorteertaak enkel bestaat wanneer je deze
taak met mate inzet. Zo gauw het nieuwe ervan af is, is het motiverende verdwenen. Dat is een
belangrijke kanttekening. (Daar valt overigens tegenin te brengen dat de vwo 6-leerlingen die
meewerkten aan deelonderzoek 1, ook veel reden hadden gemotiveerd te zijn: ik observeerde ze in
de maanden direct voorafgaande aan het examen Nederlands en deze leerlingen namen telkens met
een zekere gretigheid deel aan het onderzoek, gespitst als ze waren om hun leesvaardigheid te
kunnen verbeteren. Het tegenovergestelde valt dus ook vol te houden… )
Ten slotte dien ik enkele kanttekeningen te zetten bij de sorteertaak zoals ik hem afgenomen
heb in dit onderzoek. Er zijn vele manieren om deze taak in te richten; het is onvoldoende duidelijk
wat het betekent als je voor een compleet open inrichting van de sorteertaak zou gaan: elke
uitspraak over sorteertaken is in dit onderzoek een uitspraak over een sorteertaak zoals ik hem
tamelijk gesloten aangeboden heb, met vooraf geselecteerde kernbegrippen. Waarschijnlijk heeft de
vorm grote consequenties voor de wijze waarop deze toets fungeert. En bovendien kan ik niet
helemaal uitsluiten dat voorkennis een sterke rol speelt bij de ordening van de kernbegrippen in deze
taak, al heb ik daar tijdens de hardopdenksessies niet veel van gemerkt. (Sterker nog: de enige
leerling die zijn voorkennis stelselmatig inzette, Bertold, ging daardoor juist bij de sorteertaak
faliekant de mist in!)
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6.2. AANGAANDE DE TEKST MET VRAGEN
Deelvraag 1 luidde: ‘Waarom kent de klassieke tekstbegripstoets een gebrekkige validiteit? (Of,
vanwege de kleinschaligheid, eerder: waarom scoren de leerlingen op het Sint-Janslyceum zo slecht
op de (huidige) klassieke tekstbegripstoetsen?)’ Er zijn een aantal antwoorden op deze deelvraag te
geven.
Allereerst was het opvallend dat de toetsscores niet een juiste inschatting leken te geven van
de daadwerkelijke leesvaardigheid van de leerlingen. Aan de hand van het observatieformulier had ik
voor mezelf een redelijk beeld van de leesvaardigheid van de deelnemers, vooral door te kijken hoe
zij functioneerden bij de categorieën A en E. Jet en Rob leken mij in veel opzichten de duidelijk
mindere lezers, Corné nam een tussenpositie in, en Suus en Magda waren de betere lezers, waarbij
de positie van Suus een bijzondere was – het onderwerp van de tekst lag Suus duidelijk erg goed, ze
gaf me weinig inzicht in haar leesgedrag, en normaal waren haar scores op leesvaardigheid nooit veel
hoger dan een zes. Als ik deze rangorde vergelijk met de behaalde scores per leerling bij de tekst met
vragen, dan valt het op dat deze rangorde in grote lijnen wel terugkomt, maar nauwelijks adequaat
de verschillen weergeeft. Rob maakte de toets niet af. Hij behaalde 11 van de 20 punten. Jet
behaalde 12 van de 29 punten. Corné scoorde met 20 punten beter dan Magda (19) en Suus was de
topper met 21 punten. Als Rob de toets afgemaakt zou hebben en gelijk zou hebben gescoord, zou
hij 16 punten behaald hebben. In mijn ogen zijn de kwalitatieve verschillen tussen de lezers veel
scherper, en zou Corné nooit een hoger cijfer kunnen halen dan Magda. De spreiding is ook tamelijk
gering. Een CSE-normering (N=1) zou de volgende cijfers opleveren: Jet haalt een 4,7, Rob een 6,0 (bij
16 punten), Corné een 7,2, Magda een 6,9 en Suus een 7,5. In werkelijkheid liggen de verschillen in
mijn ogen veel scherper, met in het geval van Jet en Rob scores eerder om en nabij de 3,0! Magda
zou zeker een hogere score verdienen, en het tekstbegrip van Corné wordt overgewaardeerd in deze
score!
Hoe deze discrepantie tussen daadwerkelijke leesvaardigheid en toetsscore ontstaat? De
verbalisatieproblemen die eerder als (mogelijke) oorzaak voor het matig functioneren van de
klassieke tekst met vragen werd genoemd, zijn in dit onderzoek zeker aan te wijzen. Weliswaar leken
er geen problemen te ontstaan bij de categorie ´tekst-error’, er ontstonden duidelijk problemen
vanuit een ambigue of onjuiste vraagstelling. Bij vraag 5 leverde de geslotenheid van de vraagstelling
problemen op en vraag 15 zouden we zelfs ronduit als een ‘onjuiste vraagstelling’ kunnen betitelen.
Maar nog veel sterker kwam naar voren dat leerlingen herhaaldelijk de complexe
vraagstelling niet goed in kaart bleken te brengen. Bij de categorie ‘lezer-toetsvraag-error’ ging er bij
iedere sessie wel een keer iets goed fout. Typerend was vraag 6 waarbij twee leerlingen over het
hoofd zagen dat slechts een beperkt tekstgedeelte bevraagd werd. Daardoor waren zij plots erg lang
bezig met een, op het oog, zeer complexe vraag die ze uiteindelijk beiden vanuit het correctiemodel
onjuist beantwoordden (hoewel de gegeven antwoorden weldoordacht en tekstconform waren). Het
is onmiskenbaar: de klassieke tekst met vragen doet een sterk appel op ‘toetsvraagleesvaardigheid’,
terwijl deze in een ideale werkelijkheid geen rol zou moeten spelen.
Een aanverwant probleem deed zich voor bij de eerste sessie, met Rob. Hij stelde de vragen
van de toets centraal, en zag de vragen als een zoeklicht bij een tekst die niet vooraf gelezen hoefde
te worden. Daarmee draaide hij de verhouding tussen toets en vragen volstrekt om – en hij
vertoonde daarmee een klassiek, onder docenten Nederlands berucht probleem: leerlingen die de
toetsvragen als de toets zien en de tekst bijna als een hinderlijke bijlage beschouwen. Maar in een
lichtere variant kwam dit probleem ook terug bij andere leerlingen: Corné, Jet en Magda (en Tijmen
uit het tweede deelonderzoek!) waren tijdens het lezen niet alleen bezig met het begrijpen van de
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tekst, ze waren tijdens het lezen ook bezig met de vraag ‘Kan ik hier een vraag over krijgen?’.
Leerlingen leken soms wel wat meer bezig met het opzoeken van de problematische passages in een
tekst, dan dat ze echt bezig waren om de gedachtegang en structuur van de tekst te doorgronden.
Het was in elk geval bijzonder om te zien dat een leerling als Corné wel allerlei belangrijke
macrostructurele signaalwoorden opmerkte maar er weinig tot niets mee deed. Klaarblijkelijk werd
hij daartoe niet uitgenodigd door de toets. Misschien zou je zijn (onbewuste) gedachtegang wel als
volgt kunnen samenvatten: wat zou het er immers toe doen dat hij voor zichzelf een helder beeld
van de structuur van de complete tekst zou hebben aangelegd? Je weet immers toch niet of die
moeite beloond zal gaan worden bij de vragen.
Daarmee geef ik in licht suggestieve bewoordingen al de laatste observatie weer bij de
klassieke tekst met vragen: ze lijkt niet zeer bevorderlijk voor het gebruik van leesstrategieën. Alleen
Magda bleek tijdens het initiële lezen deze strategieën consequent toe te passen. Corné en in
mindere mate Suus maakten er tijdens de eerste lezing selectief gebruik van. Maar interessant is dat
de vragen zelf daarna niemand ertoe stimuleerden om deze strategieën nog verder in te zetten.
Geen enkele leerling nam tijdens de vragen nogmaals de hele tekst door; de vragen nodigden uit om
op het niveau van een tekstgedeelte terug te lezen in de tekst. Het opbouwen van een situatiemodel
van de hele tekst werd er niet door bevorderd. Ook de hoofdgedachtevraag leidde bijvoorbeeld vaak
enkel tot het teruggrijpen naar het slot van de tekst (wat inderdaad kan volstaan om bij deze toets de
hoofdgedachte af te leiden).
Kortom: mijn antwoord op de deelvraag luidt als volgt. Kamalski suggereerde dat
‘verbalisatie’ waarschijnlijk een belangrijk probleem achter de tekst met vragen is. Inderdaad komt
dit probleem zeer zichtbaar terug in dit onderzoek: vragen worden vaak niet goed gelezen door
leerlingen of zijn niet optimaal geformuleerd of samengesteld. Daarnaast valt het op hoezeer de
toets de aandacht op zichzelf vestigt. Het leesproces wordt duidelijk gestuurd vanuit de toetsvorm.
Goed en effectief leesgedrag, met inzet adequate van de expert-leesstrategieën, lijkt niet per se te
worden beloond, mede gezien de behaalde scores. Mijn eigen inschatting van de leesvaardigheid van
de leerlingen komt in zekere mate overeen met de behaalde scores, maar de differentiatie is matig.

6.3. AANGAANDE DE SORTEERTAAK
Deelvraag 2 luidde: ‘In hoeverre is de sorteertaak als (summatief) toetsinstrument te gebruiken?’ Ik
loop mijn bevindingen langs.
Allereerst: waar ik met enige terughoudendheid bij de klassieke tekst met vragen de
samenhang tussen de door mij geobserveerde leesvaardigheid en de score op de toets bezag, ben ik
bij de sorteertaak duidelijk enthousiaster. Er waren bij dit onderzoek twee duidelijke probleemlezers:
Bertold en Tijmen. Bij Tijmens sorteertaak zijn zeer veel kanttekeningen te plaatsen: zijn uiteindelijke
nogal bizarre sortering was in belangrijke mate aan onbekendheid met deze toets te wijten. Maar
Bertolds gebrekkige, idiosyncratische sortering weerspiegelde zijn zeer eigenzinnige omgang met de
tekst, met weinig macrostructureel inzicht en met veel niet-tekstgetrouwe interpretaties. De twee
betere lezers, Marie-Lou en Julia, leverden duidelijk heldere, overzichtelijke, grotendeels correcte
sorteringen aan. En Aimée ten slotte, ook niet per se een sterke lezer, nam een middenpositie in. De
kloof in leesvaardigheid tussen een lezer als Marie-Lou en een lezer als Bertold is erg groot. Deze
kloof weerspiegelt zich in de toegekende cijfers (een 8 en een 3,5).7 De differentiatie in cijfers is bij
7

Ik realiseer me dat de toekenning van scores bij de sorteertaak een aparte bespreking behoeft. Ik zie echter

geen ruimte om binnen dit onderzoek daar uitgebreid aandacht aan te besteden.
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de sorteertaak in mijn ogen dus bevredigend en lijkt recht te doen aan de rangorde in
leesvaardigheid.
Wel moet misschien gezegd worden dat deze invulling van de sorteertaak vooral meso- en
macrostructureel inzicht lijkt te belonen. Tijmen en Bertold maakten wel degelijk enige zeer zinnige
observaties op alineaniveau tijdens het lezen. Deze inzichten werden echter door de gekozen
toetsvorm niet beloond.
De vraagvorm zelf leidde niet tot grote problemen. Tijmens invulling van de sorteertaak is
hier de belangrijke uitzondering, maar hij stelde zelf ook naderhand vast niet goed te begrijpen
waarom hij zozeer van de opdracht afweek. Bij de andere sessies was de opdracht duidelijk en leidde
de ‘verbalisatie’ van de toets tot weinig problemen. De opdracht was helder en van enige ambiguïteit
of onjuistheid in formulering was geen sprake.
Verder was het opvallend dat de sorteertaak de inzet van leesstrategieën leek te bevorderen.
Marie-Lou en Julia constateerden dit beiden tijdens het maken van de toets. Julia sprak treffend: “Dit
helpt me echt om de informatie te ordenen; ik denk nu echt beter na over verbanden en de
structuur”. Ook Aimée leek te profiteren van de sorteertaak. Na een ronduit rommelig leesproces
slaagde ze tijdens het maken van de sorteertaak erin in grote lijnen helderheid aan te brengen in de
macrostructuur van de tekst – zaken die ze in eerste instantie niet opgemerkt had. Deze drie lezers
keerden ook meerdere malen tijdens de taak terug naar de hele tekst.
Opmerkelijk is daarnaast dat de sorteertaak meer recht lijkt te doen aan mogelijke
ambiguïteiten in de tekst. Waar de tekst met vragen bij ‘Eenzame grazers’ van één interpretatie
uitgaat en eenduidigheid veronderstelt, laat de sorteertaak lezers de ruimte zelf te interpreteren.
Julia en Marie-Lou twijfelden beiden wat ze moesten doen met alinea 10 en 11: bevatten deze nu
één of twee verklaringen? Vraag 10 uit de vragen bij ‘Eenzame grazers’ heeft een duidelijke
opvatting: het zijn er twee. Het verslag van de eindexamenbesprekingen tikte de examenmakers op
de vingers: de tekst is hier onduidelijk!
Samenvattend: in mijn ogen slaagt de sorteertaak, zoals ingericht in dit onderzoek, er goed in
om de leesvaardigheid van de deelnemende leerlingen te ordenen. Er is een duidelijke en
bevredigende differentiatie in scores. De taak leidde daarnaast niet tot (grote)
interpretatieproblemen en de rol van verbalisatie als vervuilende factor lijkt vrijwel nihil. Sterker nog,
de sorteertaak staat leerlingen toe hun eigen draai te geven aan eventuele meerduidigheden in de
tekst. Bovendien leek de sorteertaak bevorderend te zijn voor de inzet van leesstrategieën en het
opbouwen van een goed meso- en macrostructureel inzicht bij leerlingen te belonen.

6.4. AANGAANDE DE LEESVAARDIGHEID OP HET SINT-JANSLYCEUM
‘Hoe kunnen we ‘de’ leesvaardigheid van de bovenbouwleerling op het Sint-Janslyceum typeren?’, zo
luidde mijn derde deelvraag. Het doel achter mijn onderzoek was duidelijkheid te krijgen wat er nu
precies gebeurt als de bovenbouwleerlingen van het Sint-Janslyceum een complexe leestoets onder
ogen krijgen. Wat is er mis met de leesattitude van de leerlingen?
Daarvoor leenden beide deelonderzoeken gezamenlijk zich zeer goed. Bij beide
deelonderzoeken waren leerlingen gedwongen zich door een complexe tekst heen te werken en
daarmee gaven beide onderzoeken een redelijk beeld van ‘de leesattitude’ van de leerling op het
Sint-Janslyceum. Het is natuurlijk wel wat ‘hachelijk’ met dit onderzoek iets over dé leesvaardigheid
van dé leerling op het Sint-Janslyceum te willen zeggen. De twee toetsvormen die ik gebruikt heb,
heb ik niet zozeer (direct) gebruikt om leerlingen in een rangorde te kunnen plaatsen, noch kunnen
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de uitkomsten gebruikt worden om het Sint-Jansniveau te plaatsen op het landelijk niveau van
leesvaardigheid. Maar een aantal zaken viel zeker op.
Het valt allereerst op dat de leerlingen een erg breed scala aan lezerstypen
vertegenwoordigden, met allemaal hun eigen problemen in tekstbegrip: terwijl Jet een zeer
moeizaam lezer bleek, die op microniveau semantisch en functioneel elk onderdeeltje van de tekst
scrupuleus diende te bekijken en een zeer slecht overzicht had op macroniveau, snelfietste Suus
bijna fluitend door de tekst heen en wees moeiteloos de belangrijkste kernzinnen en signaalzinnen
aan. Tijmen, een van de mindere lezers, las met duidelijk begrip en met een redelijke snelheid, maar
bijna alleen op microniveau.
Ook de drie leerlingen die (wat mij betreft) duidelijk van een redelijke leesvaardigheid
blijkgaven (Magda, Julia en Marie-Lou8), hadden hun eigen problemen met tekstbegrip. Magda leek
mij de meest systematisch gestructureerd lezer: haar belangrijkste probleem leek vooral dat ze enkel
vanuit kernbegrippen dacht, maar zelden of nooit een kerngedachte of -redenering tussentijds
verwoordde. Julia was niet per se veel minder gestructureerd, maar was er weer aanzienlijk minder
consequent in: met name dankzij de sorteertaak werd ze gedwongen de ordening te expliciteren die
ze zelf nogal impliciet aangebracht had. Opvallend was overigens wel dat zij alle drie een vrij
gestructureerde, overzichtelijke aanpak hadden en alle drie redelijk gebruikmaakten van de expertleesstrategieën. Daarmee bevestigen deze leerlingen de sterke nadruk die achtergrondliteratuur op
het belang van de leesstrategieën leggen voor een goede leesvaardigheid. Maar het is wat mij betreft
helder: een eenvoudige classificatie in lezerstypen is op grond van dit onderzoek niet te maken.
Maar betekent dat dan dat er niet duidelijke typische problemen zijn? Welzeker. Zo is er
allereerst de uitzonderingspositie die de vier mannelijke leerlingen in dit onderzoek innamen. Alle
vier vertoonden ze gelijke vormen van ‘uitval’: ze zetten hun kennis van de werkelijkheid overmatig
in (en keren te weinig tot de tekstbasis terug). Anders gezegd: tussen de tekstbasis en het door hen
opgebouwde situatiemodel loopt een te smalle baan. Corné projecteerde regelmatig op onjuiste
wijze zijn eigen voorkennis in de tekst en Bertold construeerde een zeer eigenzinnige sortering van
de tekst die vaak vooral aan de hand van zijn voorkennis was geconstrueerd en zich nogal van de
tekst loszong. Dit is een bekend probleem onder expert-lezers in leesvaardigheidsonderzoek, zoals ik
al eerder besprak (Rapp, Van den Broek et al., 2007). Het valt wel op dat het een probleem is dat
vrijwel alleen bij de jongens in dit onderzoek is op te merken.
Daarnaast is het toch wel opvallend hoeveel Sint-Jansleerlingen matig gebruikmaken van de
leesstrategieën die expert-lezers inzetten, strategieën die ten dele toch al jarenlang in onder- en
bovenbouw op deze school onderwezen zijn. In deelonderzoek 1 zetten vier van de vijf leerlingen
deze strategieën niet tot nauwelijks in. In deelonderzoek 2 geldt dat drie van de vijf leerlingen deze
leesstrategieën nauwelijks hanteerden.
Vooral opmerkelijk is de wijze waarop een redelijk aantal leerlingen macro- en
mesostructurele signaalzinnen over het hoofd zagen. Het lijkt tamelijk eenvoudig aan te leren om
deze zinnen in een tekst op te merken. Maar heel wat leerlingen leken dit niet te doen of te kunnen.
In de tekst ´Eenzame grazers´ is er één zeer markante signaalzin, die een grote oorzaken-opsomming
van acht alinea’s lang aankondigt. Deze zin werd door vijf van de tien leerlingen in het geheel niet
opgemerkt, twee andere leerlingen kwamen er gedurende het maken van de leestoets achter. Maar
dat betekent dat de meerderheid kennelijk niet vanzelfsprekend met deze structurerende bril een
complexe zakelijke tekst te lijf gaat.
8

Eventueel zou hier ook Suus genoemd kunnen worden. Immers, een snelle, efficiënte lezer die goed scoorde

op de klassieke leestoets. Maar het is de vraag of haar scores niet een toevalstreffer waren: haar cijfers voor
leesvaardigheid in vwo 4 en vwo 5 cirkelden telkens rond de 6.
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Maar ditzelfde probleem doet zich ook bij de andere leesstrategieën voor. Neem het
aandachtspunt ‘Leerling scant tekst vóór het intensief lezen’. Minimaal vier leerlingen in beide
onderzoeken namen niet eens de moeite vooraf te kijken hoe lang de te lezen tekst was (vier
pagina’s!). Voor veel van deze strategieën geldt: heel wat leerlingen op het Sint-Janslyceum lijken
deze matig of niet toe te passen. Maar leerlingen die ze wel inzetten – in dit onderzoek waren dat er
drie –, worden duidelijk beloond.

6.5. HOOFDVRAAG
In hoeverre zou de sorteertaak in het leesvaardigheidsonderwijs in de bovenbouw Nederlands van
het Sint-Janslyceum als een interessante vervanger kunnen dienen voor de klassieke tekst met
vragen? Dat was de hoofdvraag waarmee ik dit tweede deel van mijn onderzoek startte.
Het inzetten van de sorteertaak lijkt in enkele opzichten inderdaad een verbetering te
kunnen betekenen voor de leesvaardigheid van de Sint-Jansleerling. De tekst met vragen wordt in
vakliteratuur vaak als een problematische toets beschouwd om hogere orde leesvaardigheid te
toetsen. Dit onderzoek bevestigt die gedachte. De tekst met vragen lijkt maar matig het effectieve
gebruik van leesstrategieën te stimuleren. Het is verleidelijk voor leerlingen de vragen bij de toets
even belangrijk (of zelfs: belangrijker) te vinden dan de te lezen tekst (waar het toch allemaal om zou
moeten draaien!). De vragen nodigen leerlingen niet echt uit om op macrostructureel niveau grondig
te werk te gaan. Leerlingen begrijpen vragen makkelijk verkeerd en vragen zijn niet altijd even
gelukkig geformuleerd, zelfs in een Centraal Examen. Het resultaat: het lijkt logisch dat de tekst met
vragen door (onder meer) deze factoren een enigszins invalide toets is die niet optimaal de
leesvaardigheid van leerlingen rangschikt.
De sorteertaak, die in achtergrondliteratuur als de meest valide toets voor het meten van
hogere orde leesvaardigheid wordt beschouwd, functioneert in dit onderzoek heel wat beter. De
rangorde en differentiatie in leesvaardigheid die deze taak aanbrengt, stemt goed overeen met hoe
ikzelf de leesvaardigheid van de vijf betreffende leerlingen inschatte. De sorteertaak, zoals hij hier is
afgenomen, lijkt de inzet van leesstrategieën en het opbouwen van macro- en mesostructureel
inzicht te bevorderen. De taak leidt niet tot (grote) interpretatieproblemen en meerduidigheden in
de tekst worden ondervangen door de vrijheid die de sorteertaak aan de lezer toestaat. Ten slotte
lijkt er een zekere motiverende werking uit te gaan van de sorteertaak.
Kunnen we daarmee dan concluderen dat er ook daadwerkelijk een samenhang is tussen de
(problematische) leesattitude van de Sint-Jansleerling en de sterke nadruk die deze school van
oudsher legde op de klassieke tekst met vragen? Hoewel de nodige voorzichtigheid op haar plaats is,
denk ik die vraag met ja te kunnen beantwoorden. De tien leerlingen die ik observeerde, kenden
grote verschillen in tekstbegrip, maar tegelijk was het opvallend dat het merendeel van de leerlingen
weinig gebruikmaakte van de expert-leesstrategieën. Wat enkele leerlingen wel deden tijdens het
lezen, was zich afvragen of over passages in de tekst ‘nog vragen konden komen’, maar tal van zaken
die voor een goed actief begrip van de tekst noodzakelijk waren, werden tijdens het lezen niet
ondernomen. Bij één leerling, Rob, namen de vragen zelfs de toets over – zoals gezegd: een bekend
probleem bij leesvaardigheid. Het lijkt niet onterecht om deze nogal inactieve leeshouding te
koppelen aan het gebrek aan goede motiverende leestaken die de inzet van leesstrategieën bij
leerlingen stimuleert.
Wat zou dit moeten betekenen voor de leerlijn leesvaardigheid op het Sint-Janslyceum? Ik ga
hier nog kort op in in het korte nawoord.
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7. Nawoord

In een rapport van extern deskundige Sander Bax wordt erop gewezen dat er een nieuwe
weldoordachte leerlijn leesvaardigheid zou moeten worden ingericht in de bovenbouw Nederlands
van het Sint-Janslyceum. Moet het onderhavige onderzoek consequenties hebben voor deze leerlijn?
Dit onderzoek leent zich niet voor een beschrijving ‘hoe het moet’, het kan hoogstens enkele
valkuilen aanwijzen en enkele aanbevelingen geven hoe die valkuilen te vermijden.
1) Dit onderzoek lijkt te wijzen op de noodzaak tot een sterke differentiatie tussen lezerstypen.
Er zijn veel verschillen tussen lezers, die moeilijk met één didactiek en één trainingsvorm kan
worden aangepakt. Elke leerling lijkt of haar zijn eigen specifieke leesproblemen te hebben.
Dat moet een belangrijk uitgangspunt zijn bij het inrichten van een nieuwe leerlijn
leesvaardigheid.
2) Dit onderzoek lijkt een bevestiging van de bekende nadruk die veel onderzoekers leggen op
het belang van leesstrategieën. De sterkere lezers lijken ook duidelijk veel vaker van deze
strategieën gebruik te maken. Slechte lezers waren in dit onderzoek ook de lezers die de
leesstrategieën matig of nauwelijks inzetten. Een nieuwe leerlijn leesvaardigheid moet met
deze cruciale positie van leesstrategieën rekening houden.
3) Er lijkt speciale aandacht nodig voor met name de jongens. De vier deelnemende jongens
hadden allen op hun eigen manier de (sterke) neiging hun eigen kennis van de wereld
overmatig te activeren tijdens het maken van de toets. Ze namen onvoldoende hoogte van
de tekstbasis en bouwden hun idiosyncratisch situatiemodel op dat soms weinig verband
onderhield met de tekst. Ook dat zou, in mijn ogen, een speciaal aandachtspunt bij een
nieuwe leerlijn leesvaardigheid.
4) Wat mij betreft is het vanuit dit onderzoek duidelijk dat het centraal stellen van de klassieke
tekst met vragen in een leerlijn lezen niet bevorderlijk is voor het echte tekstbegrip van de
leerling. Leerlingen lijken eventuele gebreken in hun leesvaardigheid makkelijk te kunnen
compenseren met slimme beantwoordingstechieken. Leerlingen zijn ook te veel bezig met de
vraag ‘Daar kan ik nog een vraag over krijgen’. De toets lijkt nogal onbetrouwbaar en lijkt een
leesattitude te kweken die niet per se bevorderlijk is voor de motivatie van leerlingen en hun
inzet van leesstrategieën.
5) Het inzetten van de sorteertaak – dan wel als taak, dan wel als toets – lijkt zeer zinvol. In mijn
ogen is er in dit onderzoek een samenhang te ontdekken tussen leesvaardigheid en
leesattitude enerzijds en de kwaliteit van de sortering bij de sorteertaak anderzijds. Vooral
het gebruik van leesstrategieën lijkt door deze taak te worden aangemoedigd en te worden
beloond. Leerlingen die leesstrategieën matig of niet inzetten, raken het spoor al snel bijster.
Ten slotte: betekent dit onderzoek nu dat de vraag ‘Weg met de tekst met vragen?’, al dan niet
voorzichtig, met ja moet worden beantwoord? Nee. Het is onmiskenbaar dat de sorteertaak tal van
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aspecten van leesvaardigheid op niveau 4F niet bevraagt. Leesvaardigheid op niveau 4F is
bijvoorbeeld ook: het beoordelen van argumentatie, en het kunnen herkennen en interpreteren van
ironie. Hoezeer ook met problemen omgeven, groot voordeel van de klassieke tekst met vragen is
dat hij een beoordelaar in staat stelt over vrijwel elk onderdeel van het zeer brede verschijnsel ‘lezen
op niveau 4F’ vragen te stellen. En daarnaast moet worden gezegd dat het examen Nederlands in
2017 op havo en vwo merkwaardig hoge betrouwbaarheidsscores haalde: GLB .72 – waarschijnlijk te
danken aan de aangescherpte productieprocedure. Dat is een heel behoorlijke score. Er lijkt dus wel
enige hoop… (En ten slotte kan de gewone docent Nederlands er niet onderuit: datzelfde examen
Nederlands drukt een zwaar stempel op het schoolvak en op de lessen leesvaardigheid in de
bovenbouw. Het negeren van de centrale eindtoets is voor een docent Nederlands eerder
idealistische zotternij dan realistisch pragmatisme!)
Het aloude adagium ‘alles met mate’ lijkt ook hier van toepassing. De bovenbouwsectie van
het Sint-Janslyceum heeft te lang op de klassieke leestaak vertrouwd. Het gaat er in het onderwijs
niet om wie als eerste met zijn paard de eindstreep haalt. We willen juist álle paarden over de streep
krijgen… Daarom moeten we slim en strategisch taken uitkiezen die op verschillende manieren goed
lezen bevordert. En de strekking mag duidelijk zijn: de sorteertaak kan daarin een zeer belangrijke
plaats innemen…
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Bijlage A: Mental model ‘Eenzame grazers’ (tekst 1, CSE vwo 2014-I)

43

Bijlage B: sorteertaak ‘Eenzame grazers’ (tekst 1, CSE vwo 2014-I)

Opdracht sorteertaak

OPDRACHT
Bestudeer de overhandigde tekst, de tekst 'Eenzame grazers' van Henri Beunders, afkomstig uit het
Centraal Examen Nederlands vwo uit 2014.
Je ontvangt twee stapels kaartjes met de kernbegrippen uit deze tekst. Construeer aan de hand van
deze kernbegrippen een ordening van de tekst 'Eenzame grazers' waarmee de inhoudelijke en
functionele samenhang tussen deze begrippen in de tekst optimaal kan worden weergegeven.
OPMERKINGEN
Bij het bestuderen van de tekst:
- Het staat je vrij in de leestekst aantekeningen te maken, zaken te onderstrepen enzovoorts.
- Woordbetekenissen mag je te allen tijde opzoeken in het woordenboek.
Bij de sorteertaak:
- Je ontvangt twee stapeltje met kernbegrippen:
a) één stapeltje met 35 inhoudelijke kernbegrippen die in principe allemaal een plaats zouden
kunnen krijgen in je sortering. Voel je echter niet verplicht alle kaartjes te gebruiken!
b) één stapeltje met 11 functiewoorden. Deze hoef je zeker niet (allemaal) te benutten! Ze zijn een
eventueel hulpmiddel om de inhoudelijke kernbegrippen zinvol te ordenen.

De volgende kernbegrippen werden de leerling aangereikt:
kloof commercie-cultuur
kortetermijndenken
flexibilisering arbeidsmarkt
vorming nieuwe elite?
eenzaamheid
postmodernisme
volharding
oefening
afstand t.o. volk
cultuur en commercie gaan samen
verwarring
modernistische kunst
terugkeer naar canon
innerlijk tegenstrijdig
digitalisering
onderscheid high art – low culture
volk in concrete gedaante
economisch

hiërarchie omverduwen
afstand t.o. media
artistiek
anti-elitaire rebellen
kritiek op volk
democratiseringsstreven
positie veiligstellen
sociale druk
media-elite!
ambitie
eerbied voor het volk
geen elite meer
overeenkomst canon – popcultuur
diversificatie productieproces
volk als abstractie
kapitalisme
afstand is elite
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Daarnaast kreeg de leerling de volgende functietermen als mogelijk sorteerinstrument:
argument(en)
probleem
aanbeveling(en)
oplossing(en)
voorwaarde(n)
standpunt

oorzaak/oorzaken
gevolg(en)
conclusie(s)
voorbeeld(en)
tegenargument(en)
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Bijlage C: Verslagen sessies met leerlingen en ingevulde observatieformulieren (namen gefingeerd)

Naam leerling / klas: Rob, V6
Datum / tijdstip:
6 maart 2017
Observator:
P. Rooijackers

A

Type error

Concretisatie

Frequentie

Lezer: error
A1 Text Base: Microproposities:

Vocabulaire ontoereikend

soms
vaak – zeer vaak
incidenteel
niet
soms
vaak

Signaalwoorden (-zinnen) niet/onjuist geduid
Zinsbetekenis niet doorgrond
Redenering op zinsniveau niet doorgrond

A2 Text Base: Mesoproposities:

Redenering op alineaniveau niet doorgrond
Hoofdzaak niet van bijzaak gescheiden
Onvoldoende inzicht in taalregisters / stijl

A3 Text Base: Macroproposities:

Stapeling redenering over meerdere alinea’s
niet doorgrond
Moeite met teksthiërarchie (weging alinea’s)
Onvoldoende inzicht in schrijfdoel tekst
Onvoldoende inzicht hoofdgedachte tekst

A4 Situatiemodel: Mesoniveau:

A5 Situatiemodel: Macroniveau:

B

Tekst: error

Onvoldoende inzicht in semantische
(functionele) relaties binnen hele tekst
Onvoldoende zicht op aanvaardbaarheid
redeneringen / argumentaties
Onvoldoende/onjuiste toepassing ‘kennis
van de wereld’ op beweringen tekst
Onvoldoende zicht op intertekstuele
verbanden
Onvoldoende vermogen om elementen tekst
te gebruiken om te reflecteren, andere
teksten te evalueren etc
Semantische meerduidigheid
Structurele meerduidigheid
Functionele meerduidigheid

C

Toetsvraag: error

Onjuiste / onduidelijke vraagstelling
Meerduidigheid vraagstelling
Kennis-van-de-wereldvraag
Antwoord is afleidbaar uit toets

D

Lezer-toetsvraag: error

Onvoldoende kennis terminologie / jargon
vraagstelling
Meerduidigheid terminologie
Vraag onjuist door leerling gelezen

E

Lezer-tekst: error

Leerling leest tekst ongeconcentreerd.
Leerling leest tekst haastig etc.
Leerling kiest verkeerde leesstrategie.
a) Scant tekst vóór het intensief lezen
b) Doet voorspellingen

vaak
vaak/vrijwel steeds
n.t.b.
incidenteel
vaak
n.v.t.
vaak
n.v.t.
n.v.t.

soms
soms
steeds
niet
niet
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c) Heeft oog voor tekststructuur
d) Selecteert relevante tekstdelen
e) Integreert voorkennis in leesproces
f) Construeert tussentijdse samenvattingen
g) Bevraagt en reviseert de betekenissen die
hij/zij tijdens lezen construeert
Leerling stelt opdracht centraal i.p.v. tekst.

soms
niet
soms
niet
soms
steeds

Deelonderzoek 1. Sessie leerling 1: Rob
Score: 11 van totaal 20 (onvoltooid)
De eerste geobserveerde vwo 6-leerling, Rob, bleek meteen een interessante casus. Cruciale factor
om zijn lezen te evalueren bleek zijn gebruik van leesstrategieën. Als dyslect heeft hij zich met een
remedial teacher een eigen methodiek aangeleerd die eruit bestaat dat hij eerst van elke alinea in de
tekst de eerste en/of tweede zin leest, om daarna de vragen erbij te nemen. De keuze van zijn
remedial teacher was een pragmatische: Rob is een nogal trage lezer die anders waarschijnlijk er niet
in slaagt een tekstbegripstoets Nederlands af te ronden.
Van meet af aan koos Rob echter voor een opmerkelijke strategie. Hij begon bij vraag 1, nam
telkens de voor de vraag noodzakelijke alinea’s erbij, en werkte zich zo geduldig door het
geselecteerde examenonderdeel heen. Aan het einde van onze sessie had Rob daardoor enkele
alinea’s van de tekst nog steeds niet gelezen; een aantal andere alinea’s had hij juist zes-, zevenmaal
doorgenomen.
Het bleek een belangrijke sta-in-de-weg voor een goed tekstbegrip. Waar enkel lokaal
tekstbegrip bevraagd werd, zoals bij de eerste twee vragen, gaf hij vaak juiste antwoorden. Vragen
die echter een overzicht van (delen van) de tekst bevroegen, zoals vraag 3 en 4, gingen verkeerd. De
aanpak bleek hier sterk idiosyncratisch: op basis van niet-tekstgebonden voorspellingen (“het derde
tekstdeel zal wel op driekwart beginnen”) begon hij lukraak in de tekst te lezen en ging zoeken naar
oorzaken voor een verschijnsel, zonder dat hem duidelijk was wat dat verschijnsel zelf was.
Robs leesproces bevestigt in die zin een klassieke valkuil van de huidige courante
tekstbegripstoetsen: de toetsvragen staan centraal, niet het lezen. Maar het moet gezegd: dat is in
dit bijzondere geval de toets niet ál te zeer aan te rekenen. Rob zou anders de toets niet binnen de
vastgestelde tijd af kunnen ronden. Toch moest hij in de slotevaluatie ook vaststellen dat hij niet
terugblikkend niet tevreden was op zijn eigen werkwijze: “Dit moet ik zo niet doen bij het examen.”
Voor mijn onderzoek waren een aantal zaken interessant. Ten eerste: één enkele keer leidde
onbekendheid met examenterminologie voor onduidelijkheid hoe de vraag te beantwoorden (“is een
probleemstelling nu hetzelfde als een probleem?”). Daarnaast leidde de wat stroeve vraagstelling bij
een vraag tot een erg lange behandeling van de vraag zelf en werd de tekst zelf nauwelijks gelezen.
Ten slotte: ik signaleerde een merkwaardige discrepantie tussen mijn eigen inschatting van Robs
leesvaardigheid en zijn uiteindelijke score. Toen we na tweeënhalf uur de sessie afsloten, was hij
ruim halverwege de toets, maar had tot dan ongeveer de helft van de tot dan toe mogelijk behaalde
punten binnengesleept. Herhaaldelijk leek hij de strekking van een alinea nauwelijks te bevatten
maar slaagde er wel in de belangrijkste zinnen in een alinea te isoleren en die in een handige
parafrase in zijn antwoord te stoppen, waardoor hij vaak nog punten scoorde.

47

Naam leerling / klas: Magda, V6
Datum / tijdstip:
20 maart 2017
Observator:
P. Rooijackers

A

Type error

Concretisatie

Frequentie

Lezer: error
A1 Text Base: Microproposities:

Vocabulaire ontoereikend

soms
incidenteel
soms
soms
soms
niet
nvt
soms

Signaalwoorden (-zinnen) niet/onjuist geduid
Zinsbetekenis niet doorgrond
Redenering op zinsniveau niet doorgrond

A2 Text Base: Mesoproposities:

Redenering op alineaniveau niet doorgrond
Hoofdzaak niet van bijzaak gescheiden
Onvoldoende inzicht in taalregisters / stijl

A3 Text Base: Macroproposities:

Stapeling redenering over meerdere alinea’s
niet doorgrond
Moeite met teksthiërarchie (weging alinea’s)
Onvoldoende inzicht in schrijfdoel tekst
Onvoldoende inzicht hoofdgedachte tekst

A4 Situatiemodel: Mesoniveau:

A5 Situatiemodel: Macroniveau:

B

Tekst: error

Onvoldoende inzicht in semantische
(functionele) relaties binnen hele tekst
Onvoldoende zicht op aanvaardbaarheid
redeneringen / argumentaties
Onvoldoende/onjuiste toepassing ‘kennis
van de wereld’ op beweringen tekst
Onvoldoende zicht op intertekstuele
verbanden
Onvoldoende vermogen om elementen tekst
te gebruiken om te reflecteren, andere
teksten te evalueren etc
Semantische meerduidigheid
Structurele meerduidigheid
Functionele meerduidigheid

C

Toetsvraag: error

Onjuiste / onduidelijke vraagstelling
Meerduidigheid vraagstelling
Kennis-van-de-wereldvraag
Antwoord is afleidbaar uit toets

D

Lezer-toetsvraag: error

Onvoldoende kennis terminologie / jargon
vraagstelling
Meerduidigheid terminologie
Vraag onjuist door leerling gelezen

E

Lezer-tekst: error

Leerling leest tekst ongeconcentreerd.
Leerling leest tekst haastig etc.
Leerling kiest verkeerde leesstrategie.
a) Scant tekst vóór het intensief lezen
b) Doet voorspellingen
c) Heeft oog voor tekststructuur

niet
niet
niet
incidenteel
n.v.t.
niet
n.v.t.
n.v.t.

soms (vr. 15)
soms (vr. 15)
vr. 12
vr. 17
enigszins
vaak
niet
niet
niet
ja
ja
ja
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d) Selecteert relevante tekstdelen
e) Integreert voorkennis in leesproces
f) Construeert tussentijdse samenvattingen
g) Bevraagt en reviseert de betekenissen die
hij/zij tijdens lezen construeert
Leerling stelt opdracht centraal i.p.v. tekst.

ja
ja
ja
zeer vaak
-
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Deelonderzoek 1.Sessie 2: Magda, V6
Score: 19 punten van totaal 29
De sessie met Magda leverde een heel ander beeld op dan met Rob. Magda begon direct met het
secuur lezen van de tekst, voerde een actief beleid om hoofdzaken te onderstrepen, was zeer alert
op signaalwoorden en signaalzinnen die vrijwel consequent aangewezen werden, en greep enkele
malen tijdens het lezen terug op eerder gelezen alinea’s om de gedachtegang van de hele tekst beter
voor ogen te kunnen hebben. Wat leesstrategieën en leesaanpak betreft, bleek ze tamelijk
zelfbewust en strategisch zich een weg door de tekst heen te slaan.
Wat wel direct opviel, was haar neiging enkel steekwoorden te onderstrepen. Ook tijdens het
hardopdenken werd enkel een (juist gekozen) kernwoord herhaald: zelden of nooit formuleerde ze
treffend in eigen woorden de kerngedachte of kernzin van een alinea. Evenmin begon ze met het van
tevoren scannen van de tekst: meteen werd precies lezen ingezet. Om haar aantekeningen daarnaast
niet onoverzichtelijk te maken, koos ze er herhaaldelijk voor een signaalzin voorrang te geven boven
een kernzin, waardoor (weer) inhoud na structurering kwam.
Deze aanpak bleek duidelijke gevolgen te hebben voor haar aanpak van CSE 2014-1, eerste
deel. De mc-vragen werden (met een enkele uitzondering) goed gemaakt, en daarnaast met vaart
aangepakt. Deze vragen pasten bij haar aanpak die een tekst vooral aan de hand van
sleutelbegrippen in een situatiemodel vertaalde. Vaak wist ze heel snel door vergelijking met die
kernbegrippen onjuiste antwoordalternatieven aan te wijzen en kwam het juiste antwoord snel
boven drijven.
Open vragen bleken juist een probleem. Bij de drie leg uit-vragen ging Magda elke keer de
mist in door vage, impressionistische antwoorden waarin ook niets uitgelegd werd. Zelf stelde ze
vast: “Ik drop altijd graag het antwoord; uitleggen lukt me niet.” Bij de open vragen scoorde ze
slechts eenmaal het maximum aantal punten.
Een enkele keer bleek de toetsvorm daadwerkelijk haar in de weg te zitten. Zo struikelde ze
over de meerduidige en niet in alle opzichten vlekkeloos geformuleerde vraag 15, had ze veel moeite
met vraag 12 (mc) die ze uiteindelijk goed beantwoordde zonder echt te begrijpen wat ze
antwoordde. Haar antwoord op vraag 17 werd gecorrigeerd doordat ze terugkeek naar haar eerdere
antwoord op twee vragen.
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leerling / klas:
Datum / tijdstip:
Observator:

A

Jet, V6
18 april 2017
P. Rooijackers

Type error

Concretisatie

Frequentie

Lezer: error
A1 Text Base: Microproposities:

Vocabulaire ontoereikend

soms
vaak
vaak
(redelijk) vaak
vaak
vaak
nvt
vrijwel steeds

Signaalwoorden (-zinnen) niet/onjuist geduid
Zinsbetekenis niet doorgrond
Redenering op zinsniveau niet doorgrond

A2 Text Base: Mesoproposities:

Redenering op alineaniveau niet doorgrond
Hoofdzaak niet van bijzaak gescheiden
Onvoldoende inzicht in taalregisters / stijl

A3 Text Base: Macroproposities:

Stapeling redenering over meerdere alinea’s
niet doorgrond
Moeite met teksthiërarchie (weging alinea’s)
Onvoldoende inzicht in schrijfdoel tekst
Onvoldoende inzicht hoofdgedachte tekst

A4 Situatiemodel: Mesoniveau:

A5 Situatiemodel: Macroniveau:

B

Tekst: error

Onvoldoende inzicht in semantische
(functionele) relaties binnen hele tekst
Onvoldoende zicht op aanvaardbaarheid
redeneringen / argumentaties
Onvoldoende/onjuiste toepassing ‘kennis
van de wereld’ op beweringen tekst
Onvoldoende zicht op intertekstuele
verbanden
Onvoldoende vermogen om elementen tekst
te gebruiken om te reflecteren, andere
teksten te evalueren etc
Semantische meerduidigheid
Structurele meerduidigheid
Functionele meerduidigheid

C

Toetsvraag: error

Onjuiste / onduidelijke vraagstelling
Meerduidigheid vraagstelling
Kennis-van-de-wereldvraag
Antwoord is afleidbaar uit toets

D

Lezer-toetsvraag: error

Onvoldoende kennis terminologie / jargon
vraagstelling
Meerduidigheid terminologie
Vraag onjuist door leerling gelezen

E

Lezer-tekst: error

Leerling leest tekst ongeconcentreerd.
Leerling leest tekst haastig etc.
Leerling kiest verkeerde leesstrategie.
a) Scant tekst vóór het intensief lezen
b) Doet voorspellingen
c) Heeft oog voor tekststructuur

vrijwel steeds
ja
ja
soms
nvt.
niet
nvt
nvt

enigszins
steeds
niet
niet
soms
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d) Selecteert relevante tekstdelen
e) Integreert voorkennis in leesproces
f) Construeert tussentijdse samenvattingen
g) Bevraagt en reviseert de betekenissen die
hij/zij tijdens lezen construeert
Leerling stelt opdracht centraal i.p.v. tekst.

niet
soms
niet
soms
-

Deelonderzoek 1. Sessie 3: Jet, V6
Score 12 punten van totaal 29
Bij Jet viel het direct op dat er in zekere zin problemen waren met de meer technische kanten van
leesvaardigheid. Een vrij elementair niveau van leesvaardigheid bleek haar regelmatig problemen op
te leveren. Zo had ze in de eerste alinea’s al direct moeite om het juiste antecedent te zoeken bij
verwijswoorden. Daarnaast duidde ze het woord ‘nu’ consequent als een signaalwoord van tijd,
terwijl het dat vaak niet was. (‘Nu is het zo …’ etc.). Langere woorden leverden ook vaak
leesproblemen op.
Jet koos voor een grotendeels lineaire benadering van de tekst. Ze begon met het lezen van
de eerste alinea en werkte zich er uiterst geduldig doorheen, waarbij ze in de eerste vijf, zes alinea’s
een uiterst secure en geduldige leeswijze hanteerde. Vrijwel elk signaalwoord (hoe klein het verband
ook dat ermee werd aangeduid) werd aangewezen met aantekeningen in de kantlijn, inhoudelijke
tegenstellingen werden aangewezen, bij verwijzingen werd het antecedent gezocht en – niet altijd
correct – aangewezen. haar concentratie was, zo gaf ze zelf aan, gericht op het doorgronden van de
betekenis van de alinea. Een kernzin wees ze daarbij echter niet of nauwelijks aan.
Deze aanpak, die zich sterk op het microniveau van de tekst richt, zette ze geduldig voort.
Zaken die van belang waren voor het meso- of macroniveau van de tekst merkte ze nauwelijks op. De
twee macrostructurele signaalzinnen op de eerste twee pagina’s interpreteerde ze als enkel binnen
de eigen alinea geldig; kernzinnen werden niet aangewezen; ze was meestal niet bezig om een
gestapelde redenering over alinea’s heen te doorgronden. Wanneer ze deze wel zag, zoals bij alinea
5 en 6, stelde ze vast dat ze de redenering niet doorgrondde (“zoek ik straks wel uit”).
Vanaf alinea 12 begon het aantal markeringen in de tekst af te nemen en werkte ze zich wat
sneller door de tekst heen, naar eigen zeggen omdat ze inmiddels zich enigszins in de tekst had
“ingelezen”. Herhaaldelijk echter signaleerde ze tijdens het lezen dat ze fragmenten en redeneringen
niet doorgrondde. Na deze eerste leesronde, die zo’n 50 minuten in beslag nam, kwam geen tweede
leesronde.
Jet bleek de vragen juist te gebruiken als een richtlijn om een tweede leesronde op te
starten. Ze gebruikte de tussenkopjesvragen bijvoorbeeld om wat structuur in de tekst te brengen.
Daarbij sloeg ze de plank echter danig mis doordat ze hier signaalwoorden onjuist interpreteerde of
over het hoofd zag.
Voor veel vragen gold dat deze niet goed gingen. Vragen die wat meer op microstructuur
ingingen, gingen nog wel eens goed, maar vooral open vragen die op meso- of macrostructuur zich
afspeelden, waren moeilijk voor haar te maken (vraag 7, 8, 9). Een enkele maal scoorde ze hier wel
degelijk punten omdat het antwoord dat ze gaf, strookte met het correctiemodel. Van echt begrip
leek echter geen sprake.
Opvallend was dat de mc-vragen haar redelijk goed afgingen. Vooral de zwakke afleiders
werden snel weggestreept; een sterke afleider werd doorgaans na lezing van een gedeelte van een
alinea op basis van tekstecho’s geëlimineerd.
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Van veel problemen vanuit de toetsvorm was geen sprake. Jet had zeer veel moeite met de
tekst. De magere score lijkt dan ook een correcte weerspiegeling van haar leesvaardigheid die,
ondanks haar geconcentreerde, minutieuze aanpak, ook ondermaats lijkt voor een vwo 6-leerling.
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leerling / klas:
Datum / tijdstip:
Observator:

A

Corné
18 april 2017
P. Rooijackers

Type error

Concretisatie

Frequentie

Lezer: error
A1 Text Base: Microproposities:

Vocabulaire ontoereikend

soms
vaak
soms
(redelijk) vaak
vaak
niet
nvt
soms

Signaalwoorden (-zinnen) niet/onjuist geduid
Zinsbetekenis niet doorgrond
Redenering op zinsniveau niet doorgrond

A2 Text Base: Mesoproposities:

Redenering op alineaniveau niet doorgrond
Hoofdzaak niet van bijzaak gescheiden
Onvoldoende inzicht in taalregisters / stijl

A3 Text Base: Macroproposities:

Stapeling redenering over meerdere alinea’s
niet doorgrond
Moeite met teksthiërarchie (weging alinea’s)
Onvoldoende inzicht in schrijfdoel tekst
Onvoldoende inzicht hoofdgedachte tekst

A4 Situatiemodel: Mesoniveau:

A5 Situatiemodel: Macroniveau:

B

Tekst: error

Onvoldoende inzicht in semantische
(functionele) relaties binnen hele tekst
Onvoldoende zicht op aanvaardbaarheid
redeneringen / argumentaties
Onvoldoende/onjuiste toepassing ‘kennis
van de wereld’ op beweringen tekst
Onvoldoende zicht op intertekstuele
verbanden
Onvoldoende vermogen om elementen tekst
te gebruiken om te reflecteren, andere
teksten te evalueren etc
Semantische meerduidigheid
Structurele meerduidigheid
Functionele meerduidigheid

C

Toetsvraag: error

Onjuiste / onduidelijke vraagstelling
Meerduidigheid vraagstelling
Kennis-van-de-wereldvraag
Antwoord is afleidbaar uit toets

D

Lezer-toetsvraag: error

Onvoldoende kennis terminologie / jargon
vraagstelling
Meerduidigheid terminologie
Vraag onjuist door leerling gelezen

E

Lezer-tekst: error

Leerling leest tekst ongeconcentreerd.
Leerling leest tekst haastig etc.
Leerling kiest verkeerde leesstrategie.
a) Scant tekst vóór het intensief lezen
b) Doet voorspellingen
c) Heeft oog voor tekststructuur

vrijwel steeds
nee
nee
enigszins
nvt.
vaak
nvt
nvt

soms
enigszins
soms
soms
vaak
niet
vaak
soms
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d) Selecteert relevante tekstdelen
e) Integreert voorkennis in leesproces
f) Construeert tussentijdse samenvattingen
g) Bevraagt en reviseert de betekenissen die
hij/zij tijdens lezen construeert
Leerling stelt opdracht centraal i.p.v. tekst.

vrijwel steeds
zeer vaak (onjuist)
niet
soms
-

Deelonderzoek 1. Sessie 4: Corné, V6
Score 20 van totaal 29
Bij de sessie met Corné toonde zich weer een ander soort lezer dan bij de eerdere twee sessies.
Corné bleek een tamelijk actieve lezer. Hij begon met het lezen van de tekst, startte met de eerste
alinea, stopte, las snel terug en probeerde de kernzin vast te stellen. Vervolgens onderstreepte hij
deze en schreef een kernwoord / woord ter herkenning op (‘kunstenaarsopvatting =’. Dezelfde
aanpak herhaalde hij bij de tweede alinea. Ook daar wist hij (correct) de kernzin te isoleren.
Tegelijkertijd leek hij zijn voorkennis te veel in het lezen van de tekst mee te laten spelen: hij schreef
namelijk bij deze kernzin in de kantlijn het woord ‘verzuiling’. Deze alinea gaat inderdaad over de
(verzuilde) jaren vijftig en zestig, maar het begrip verzuiling is in deze alinea noch impliciet noch
expliciet aanwezig. Dit patroon herhaalde zich tijdens het doorlezen van de rest van de tekst: telkens
wees hij de kernzin aan, vrijwel steeds correct, maar een aantal keren verscheen er in de kantlijn een
notitie van zijn hand die vooral eigen, niet tekstgetrouwe denkpatronen verraadde. In de eigen
parafrases van het gelezene versimpelde of veranderde hij de inhoud, of er sijpelde een niet
tekstgetrouw gebruik van voorkennis door, zoals in de notitie ´verzuiling´.
Voor structuurmarkeringen had Corné duidelijk minder oog. De grote signaalzin in alinea 7,
die een opsomming aankondigt van zo´n 10 alinea´s lang bleef in eerste instantie geheel
onopgemerkt en in tweede instantie enkel gesignaleerd. Hij onderzocht niet hoever deze signaalzin
zich over de volgende alinea´s strekte. Een enkele markante signaalzin bleef onopgemerkt.
Zijn prestaties bij de leestoets waren tamelijk goed. Enkele malen sloeg hij de plank duidelijk
mis, zoals bij vraag 7, waar hij vooral zijn eigen gedachten over het gelezene opschreef en nauwelijks
de tekst volgde. Bij vraag 3, een tussenkopjesvraag, maakte hij het zich makkelijk door het woord
‘analyse’ in de vraagstelling niet in zijn gedachtegang te betrekken. Ook bij vraag 6, waar een goed
inzicht in de structuur nodig was, ging hij de mist in. Opvallend was dat hij bij de (in mijn ogen) twee
pittigste opdrachten (vraag 9 en 16) als enige alle punten scoorde. Ging een vraag duidelijk de diepte
in, dan zag Corné zich kennelijk genoodzaakt zeer precies de tekst tot zich te nemen.
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leerling / klas:
Datum / tijdstip:
Observator:

A

Suus, V6
15 mei 2017
P. Rooijackers

Type error

Concretisatie

Frequentie

Lezer: error
A1 Text Base: Microproposities:

Vocabulaire ontoereikend

incidenteel
Soms
incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Incidenteel
Nvt
Soms

Signaalwoorden (-zinnen) niet/onjuist geduid
Zinsbetekenis niet doorgrond
Redenering op zinsniveau niet doorgrond

A2 Text Base: Mesoproposities:

Redenering op alineaniveau niet doorgrond
Hoofdzaak niet van bijzaak gescheiden
Onvoldoende inzicht in taalregisters / stijl

A3 Text Base: Macroproposities:

Stapeling redenering over meerdere alinea’s
niet doorgrond
Moeite met teksthiërarchie (weging alinea’s)
Onvoldoende inzicht in schrijfdoel tekst
Onvoldoende inzicht hoofdgedachte tekst

A4 Situatiemodel: Mesoniveau:

A5 Situatiemodel: Macroniveau:

B

Tekst: error

Onvoldoende inzicht in semantische
(functionele) relaties binnen hele tekst
Onvoldoende zicht op aanvaardbaarheid
redeneringen / argumentaties
Onvoldoende/onjuiste toepassing ‘kennis
van de wereld’ op beweringen tekst
Onvoldoende zicht op intertekstuele
verbanden
Onvoldoende vermogen om elementen tekst
te gebruiken om te reflecteren, andere
teksten te evalueren etc
Semantische meerduidigheid
Structurele meerduidigheid
Functionele meerduidigheid

C

Toetsvraag: error

Onjuiste / onduidelijke vraagstelling
Meerduidigheid vraagstelling
Kennis-van-de-wereldvraag
Antwoord is afleidbaar uit toets

D

Lezer-toetsvraag: error

Onvoldoende kennis terminologie / jargon
vraagstelling
Meerduidigheid terminologie
Vraag onjuist door leerling gelezen

E

Lezer-tekst: error

Leerling leest tekst ongeconcentreerd.
Leerling leest tekst haastig etc.
Leerling kiest verkeerde leesstrategie.
a) Scant tekst vóór het intensief lezen
b) Doet voorspellingen

Niet
Niet
Niet
enigszins
nvt.
Niet
Nvt
Nvt

soms
enigszins
Niet
Enigszins
Misschien?
niet
niet
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c) Heeft oog voor tekststructuur
d) Selecteert relevante tekstdelen
e) Integreert voorkennis in leesproces
f) Construeert tussentijdse samenvattingen
g) Bevraagt en reviseert de betekenissen die
hij/zij tijdens lezen construeert

vaak
zeer vaak (?)
vrijwel steeds
vaak
?

Deelonderzoek 1. Sessie 5: Suus, V6
Score 21 van totaal 29

De laatste leerling die aanschoof, Suus, bood de toeschouwer weer een nieuwe benadering
van teksten en een nieuw patroon van vraagbeantwoording. Haar eigen manier van werken
toonde zich al bij het leesproces. Ze begon in een erg hoog tempo – ze was zonder meer de
snelste lezer die ik gezien heb in dit deelonderzoekje – eenvoudigweg met het lezen van de
hele tekst, waarbij ze drie maal tijdens het lezen teruggreep naar de kernzin van een vorige
alinea om kort helderheid over een kwestie te krijgen. Binnen vijf minuten werkte ze zich op
deze manier door de tekst heen, waarbij ze enkele keer tamelijk treffende samenvattingen
gaf van wat ze tot dan gelezen had. Ze maakte geen aantekeningen, zette hoogstens een
enkele streep in de kantlijn. Aanbeland bij de slotalinea stelde ze vast dat ze de
kerngedachte van de tekst nog niet helemaal begreep, en begon daarom wederom met het
lezen van de hele tekst, in hetzelfde hoge tempo. Weer aangekomen bij de laatste alinea,
stelde ze vast dat ze de tekst nu genoeg snapte, waarna ze aan de vragen begon.
Daar toonden zich weinig problemen. De tekst lag haar duidelijk. Suus is een fervent
lezer en heeft een grote woordenschat, en het onderwerp, over de culturele elite, boeide
haar duidelijk. Open vragen werden vrijwel steeds goed of gedeeltelijk goed gemaakt;
formulering was meestal scherp en to the point.
Er waren enkele problemen. De tussenkopjesvragen maakte ze fout doordat haar
verwachtingen het antwoord stuurden en niet de tekst. Andere vragen gingen opmerkelijk
goed. Voor de observator was het daarnaast niet eenvoudig haar steeds te volgen: Suus was
erg terughoudend in het geven van aanwijzingen bij haar eigen gedrag. Ondanks vele
interventies van mij is het daarom niet steeds helder welke keuzes ze nu waarom maakte.
Deze uitkomst verraste haar zelf. Cijfermatig is Suus met lezen niet per se een
hoogvlieger. Zelf gaf ze aan dat ze bij deze tekst het gevoel had dat ze het allemaal wel
begreep en dat het onderwerp haar ook wel prettig lag omdat ze eerder een werkstuk bij
filosofie erover had gedaan. En dat bleek dus ook bij het maken.
Daarmee stelde ze mij als observator wel voor een probleem. Doordat haar
voorkennis en motivatie zo goed op orde was en (waarschijnlijk: daardoor) haar prestaties
ook redelijk ook in orde waren, kon ik geen uitspraken doen over de problematische
aspecten van haar lezersschap. Haar leesproces – strikt lineair, met relatief weinig herhaling
van hoofdzaken en weinig expliciete aandacht voor structuurmarkeringen – lijkt niet ideaal.
Tegelijk leek haar werkwijze in deze toets wel te werken.
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leerling / klas:
Datum / tijdstip:
Observator:

A

Tijmen
7 juni 2017
P. Rooijackers

Type error

Concretisatie

Frequentie

Lezer: error
A1 Text Base: Microproposities:

Vocabulaire ontoereikend

soms / vaak
vrijwel steeds
soms
vaak
soms
vaak
Nvt
vaak

Signaalwoorden (-zinnen) niet/onjuist geduid
Zinsbetekenis niet doorgrond
Redenering op zinsniveau niet doorgrond

A2 Text Base: Mesoproposities:

Redenering op alineaniveau niet doorgrond
Hoofdzaak niet van bijzaak gescheiden
Onvoldoende inzicht in taalregisters / stijl

A3 Text Base: Macroproposities:

Stapeling redenering over meerdere alinea’s
niet doorgrond
Moeite met teksthiërarchie (weging alinea’s)
Onvoldoende inzicht in schrijfdoel tekst
Onvoldoende inzicht hoofdgedachte tekst

A4 Situatiemodel: Mesoniveau:

A5 Situatiemodel: Macroniveau:

B

Tekst: error

Onvoldoende inzicht in semantische
(functionele) relaties binnen hele tekst
Onvoldoende zicht op aanvaardbaarheid
redeneringen / argumentaties
Onvoldoende/onjuiste toepassing ‘kennis
van de wereld’ op beweringen tekst
Onvoldoende zicht op intertekstuele
verbanden
Onvoldoende vermogen om elementen tekst
te gebruiken om te reflecteren, andere
teksten te evalueren etc
Semantische meerduidigheid
Structurele meerduidigheid
Functionele meerduidigheid

C

Toetsvraag: error

Onjuiste / onduidelijke vraagstelling
Meerduidigheid vraagstelling
Kennis-van-de-wereldvraag
Antwoord is afleidbaar uit toets

D

Lezer-toetsvraag: error

Onvoldoende kennis terminologie / jargon
vraagstelling
Meerduidigheid terminologie
Vraag onjuist door leerling gelezen

E

Lezer-tekst: error

Leerling leest tekst ongeconcentreerd.
Leerling leest tekst haastig etc.
Leerling kiest verkeerde leesstrategie.
a) Scant tekst vóór het intensief lezen
b) Doet voorspellingen
c) Heeft oog voor tekststructuur

vaak
niet
Niet
vaak
nvt.
nvt
Nvt
Nvt

soms
soms
niet
niet
vaak / zeer vaak
niet
niet
soms
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d) Selecteert relevante tekstdelen
e) Integreert voorkennis in leesproces
f) Construeert tussentijdse samenvattingen
g) Bevraagt en reviseert de betekenissen die
hij/zij tijdens lezen construeert
Leerling stelt opdracht centraal i.p.v. tekst.

soms
soms
niet
soms
-

Deelonderzoek 2. Sessie 6: Tijmen, V5
Als eerste deelnemer aan deelonderzoek 2 stelde Tijmen me vrijwel direct op de proef, doordat hij
me de vraag stelde wat hij het beste bij deze sorteertaak kon doen: eerst de kernbegrippen in de
taak zorgvuldig doornemen, of simpelweg de tekst gaan lezen. Ik gaf geen antwoord en herhaalde
opzet en doel van de opdracht.
Hij koos ervoor de tekst te gaan lezen. Dat ging op een redelijk tempo maar vrijwel alleen lineair.
Vrijwel nergens zag hij zich genoodzaakt een passage opnieuw te lezen. Wel onderstreepte hij het
begin van alinea 5 (terecht: de eerste aanduiding van het centrale probleem) en verderop markeerde
hij in alinea 7 de definitie van het centrale begrip ‘elite’. De markante signaalzin vooraan in alinea 7,
die een zeer uitgebreide opsomming van acht alinea’s aangeeft, markeerde hij niet en merkte hij niet
op. Pas in alinea 8 week hij af van zijn lineaire lezen: “ik snap deze alinea niet helemaal”. In het begin
van alinea 10 merkte hij wel de aankondigende signaalzin van twee oorzaken op, en zette er
vervolgens een streep naast. Zijn reden daarvoor: “Daar zou ik nog wel eens een vraag over kunnen
krijgen” – een uitspraak die hij daarna corrigeerde: “O nee, ik krijg nu geen vragen!” Vanaf alinea 11
werd bij de meeste alinea’s een deel van de kernzin van de alinea onderstreept. Maar de vele
signaalwoorden die het verband tussen al deze alinea’s verhelderen, bleven onopgemerkt. Een ander
opvallend detail: de vijf, soms zeer informatieve eindnoten bij deze tekst werden niet geraadpleegd
(en zouden dat gedurende de hele sessie blijven).
Vervolgens nam Tijmen de kernbegrippen erbij, waarbij hij een zestal van de door hem
onderstreepte kernbegrippen opzij legde. Een flink aantal andere kernbegrippen, eveneens door hem
gemarkeerd, werd niet opgemerkt en evenmin herkend. Bijzonder was zijn vervolgkeuze: hij nam de
kernbegrippen met functiewoorden, plaatste deze in één rij en begon zich vervolgens af te vragen
welk kernbegrip te zien was als een oorzaak, een gevolg, een argument, een probleem, een
aanbeveling, een oplossing etcetera. Daarna ging hij geduldig de tekst na en zocht telkens de
kernbegrippen in de tekst op en vroeg zich binnen de alinea af wat het begrip was: oorzaak,
oplossing, of iets anders? Dat leverde een zeer idiosyncratische ordening van de tekst op. Een
voorbeeld: in de tekst wordt in een terzijde gesteld dat de wens naar “een terugkeer naar de canon”
gezien kan worden als een poging om de elite in ere te herstellen. Deze zin wordt ingeleid met het
woordje “zo”, eenduidig te lezen als: “op die manier”. Volgens Tijmen was ‘zo’ echter een
signaalwoord van voorbeeld of aanbeveling. Daarom werd ‘terugkeer naar canon’ door hem onder
het kopje voorbeeld geschaard. Een ander voorbeeld van zijn werkwijze: veel van de kernbegrippen
die oorzaken aanduiden, werden door Tijmen als “problemen” gezien (wat ze binnen de eigen alinea
ook zijn). Het eindresultaat? Om het woord te herhalen, zijn sortering was idiosyncratisch en
gebaseerd op microverbanden. Ordening op macrostructureel verband tussen kernbegrippen
ontbrak.
Aan het einde van de opdracht legde ik hem voor dat hij met zijn eindresultaat niet aan het doel van
de opdracht voldaan had: de kernbegrippen zo ordenen dat deze een accurate weerspiegeling van de
gedachtegang van de tekst op hoofdlijnen vormde. Hij begreep direct dat hij zich niet aan de
opdracht gehouden had, terwijl hij er wel degelijk serieus aan gewerkt had. Tegelijk stelde hij met mij
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vast dat zijn werkwijze bij de sorteertaak zijn leespatroon weerspiegelde: “ja, ik kijk nooit zo naar
structuur en signaalwoorden”. Met andere woorden: Tijmen liet als eerste deelnemer aan het
tweede onderzoek direct zien dat onbekendheid met de sorteertaak een grote sta-in-de-weg kan zijn
én dat er wel degelijk een interessante samenhang tussen het leesgedrag en het gedrag bij de
sorteertaak plaatsheeft, al zou in dit geval een eventuele cijfertoekenning zijn echte leesprestatie
geen recht gedaan hebben.
Scoremogelijkheid? Nauwelijks. Leerling begreep de opdracht slecht en het resultaat leek volstrekt
onnavolgbaar voor een neutrale corrector. De enig denkbare score zou een 1 zijn.
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leerling / klas:
Datum / tijdstip:
Observator:

A

Aimee, V5
12 juni 2017
P. Rooijackers

Type error

Concretisatie

Frequentie

Lezer: error
A1 Text Base: Microproposities:

Vocabulaire ontoereikend

vaak
vrijwel steeds
vaak
soms
vaak
vaak
Nvt
vaak

Signaalwoorden (-zinnen) niet/onjuist geduid
Zinsbetekenis niet doorgrond
Redenering op zinsniveau niet doorgrond

A2 Text Base: Mesoproposities:

Redenering op alineaniveau niet doorgrond
Hoofdzaak niet van bijzaak gescheiden
Onvoldoende inzicht in taalregisters / stijl

A3 Text Base: Macroproposities:

Stapeling redenering over meerdere alinea’s
niet doorgrond
Moeite met teksthiërarchie (weging alinea’s)
Onvoldoende inzicht in schrijfdoel tekst
Onvoldoende inzicht hoofdgedachte tekst

A4 Situatiemodel: Mesoniveau:

A5 Situatiemodel: Macroniveau:

B

Tekst: error

Onvoldoende inzicht in semantische
(functionele) relaties binnen hele tekst
Onvoldoende zicht op aanvaardbaarheid
redeneringen / argumentaties
Onvoldoende/onjuiste toepassing ‘kennis
van de wereld’ op beweringen tekst
Onvoldoende zicht op intertekstuele
verbanden
Onvoldoende vermogen om elementen tekst
te gebruiken om te reflecteren, andere
teksten te evalueren etc
Semantische meerduidigheid
Structurele meerduidigheid
Functionele meerduidigheid

C

Toetsvraag: error

Onjuiste / onduidelijke vraagstelling
Meerduidigheid vraagstelling
Kennis-van-de-wereldvraag
Antwoord is afleidbaar uit toets

D

Lezer-toetsvraag: error

Onvoldoende kennis terminologie / jargon
vraagstelling
Meerduidigheid terminologie
Vraag onjuist door leerling gelezen

E

Lezer-tekst: error

Leerling leest tekst ongeconcentreerd.
Leerling leest tekst haastig etc.
Leerling kiest verkeerde leesstrategie.
a) Scant tekst vóór het intensief lezen
b) Doet voorspellingen
c) Heeft oog voor tekststructuur
d) Selecteert relevante tekstdelen
e) Integreert voorkennis in leesproces

vaak / zeer vaak
?
?
vaak
nvt.
nvt
Nvt
Nvt

soms
niet
niet
vaak / zeer vaak
niet
niet
soms / vaak
soms
soms
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f) Construeert tussentijdse samenvattingen
g) Bevraagt en reviseert de betekenissen die
hij/zij tijdens lezen construeert
Leerling stelt opdracht centraal i.p.v. tekst.

soms
soms
-

Deelonderzoek 2. Sessie 7. Aimée, V5
Aimée begon, anders dan Tijmen, direct met het doornemen van de kernbegrippen die ze vluchtig
even doornam. Daarna begon ze met het lineair lezen van de tekst. Daarbij onderstreepte ze op de
eerste pagina niets, ze onderbrak hier haar lezen niet, en gaf nergens aan moeite te hebben met de
gedachtegang. Toch was het maar de vraag in hoeverre er van echt tekstbegrip sprake was. Bij het
omslaan van de bladzijde naar pagina twee gaf ze aan alinea 5 even niet te volgen, "want ik weet
eigenlijk niet wat een elite is" (terwijl dit het allang geïntroduceerde centrale begrip, het onderwerp
van de tekst is!). Kort, enkele seconden slechts, keek ze daarom terug naar de eerste pagina, en
besloot toen verder te lezen.
Doorlezend, struikelde ze in alinea 7 over de definitie van het begrip elite. Hier markeert ze de
definitie, haar eerste markering in de tekst. De uiterst belangrijke signaalzin vooraan in deze alinea
merkt ze echter niet op. Ze leest vervolgens weer verder. In alinea 9 laat ze wederom blijken maar
moeilijk overzicht te hebben over de gedachtegang in de tekst: "Ze hebben het dus de hele tijd over
de elite, maar wanneer is dat eigenlijk begonnen?" Ze kijkt weer heel kort terug naar bladzijde 1
maar vindt het antwoord niet. Dit blijkt het laatste terugkijkmoment tijdens de eerste lezing. Ze leest
vervolgens de hele tekst in een ruk uit. En pas na de hele tekst gelezen te hebben, zoekt ze het
woord elite op in het woordenboek. Kort vat ze voor zichzelf samen waar de tekst over gaat. In grote
lijn parafraseert ze de eerste pagina en de slotalinea. Over de twee middenpagina's zegt ze enkel:
"dat gaat over hoe de media er nu uitzien of zo" (waar deze alinea's zeker niet over gaan).
Daarna pakt ze kernbegrippen er weer bij. Opvallend is dat ze veel kernwoorden niet zegt te
herkennen. Ze ordent de begrippen niet aan de hand van de tekst maar aan de hand van het patroon
dat ze in de begrippen herkent: ze maakt een onderverdeling eigenschappen / economisch / volk /
kunst / cultuur / onbekend.
Vervolgens leest ze de tekst weer vanaf het begin opnieuw door, en het blijkt vooral een zoektocht
naar de kernbegrippen die ze doorgaans in de tekst isoleert en markeert.
De kernbegrippen weet ze gaandeweg vrijwel allemaal te vinden en stelt ook vast dat het hier
oorzaken betreffen. Hoewel ze duidelijk weinig oog heeft voor structuurmarkeringen, blijkt de
opdracht zelf haar ertoe aan te zetten onderscheid tussen de verschillende oorzaken aan te brengen.
Tekstgetrouw is ze daarin echter niet: signaalwoorden worden zelden meegenomen bij de ordening.
Haar eindresultaat is in grote lijnen wel een herkenbare weerspiegeling van de tekst: ze herkent een
probleem, geeft oorzaken en biedt een oplossing. De ordening van de oorzaken is echter niet zoals
de tekst die aanbiedt en de kernbegrippen per oorzaak liggen zelden allemaal op hun juiste plek en
hebben vaak een vreemde volgorde.
Mijn indruk: Aimée is een lezer die moeite heeft om hoofd- en bijzaken te scheiden en weinig tot
geen oog heeft voor structuur. De taak geeft haar daarbij wel houvast: ze ziet beter hoofdlijnen
en heeft enigszins oog voor de structuur van de tekst, al blijven de feilen in haar aanpak duidelijk
zichtbaar in het eindresultaat.
Scoremogelijkheid? Zeker. Leerling begreep de opdracht en het resultaat was voor een neutrale
corrector redelijk te volgen. In de kern wel een weerspiegeling van de tekst, met enkele duidelijk
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onjuiste inschattingen op macrostructureel niveau en op mesoniveau enkele redeneringen binnen
alinea’s niet doorgrond. Een 5.
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leerling / klas:
Datum / tijdstip:
Observator:

A

Julia
12 juni 2017
P. Rooijackers

Type error

Concretisatie

Frequentie

Lezer: error
A1 Text Base: Microproposities:

Vocabulaire ontoereikend

soms
incidenteel
soms
soms
soms
Incidenteel
Nvt
soms/vaak

Signaalwoorden (-zinnen) niet/onjuist geduid
Zinsbetekenis niet doorgrond
Redenering op zinsniveau niet doorgrond

A2 Text Base: Mesoproposities:

Redenering op alineaniveau niet doorgrond
Hoofdzaak niet van bijzaak gescheiden
Onvoldoende inzicht in taalregisters / stijl

A3 Text Base: Macroproposities:

Stapeling redenering over meerdere alinea’s
niet doorgrond
Moeite met teksthiërarchie (weging alinea’s)
Onvoldoende inzicht in schrijfdoel tekst
Onvoldoende inzicht hoofdgedachte tekst

A4 Situatiemodel: Mesoniveau:

A5 Situatiemodel: Macroniveau:

B

Tekst: error

Onvoldoende inzicht in semantische
(functionele) relaties binnen hele tekst
Onvoldoende zicht op aanvaardbaarheid
redeneringen / argumentaties
Onvoldoende/onjuiste toepassing ‘kennis
van de wereld’ op beweringen tekst
Onvoldoende zicht op intertekstuele
verbanden
Onvoldoende vermogen om elementen tekst
te gebruiken om te reflecteren, andere
teksten te evalueren etc
Semantische meerduidigheid
Structurele meerduidigheid
Functionele meerduidigheid

C

Toetsvraag: error

Onjuiste / onduidelijke vraagstelling
Meerduidigheid vraagstelling
Kennis-van-de-wereldvraag
Antwoord is afleidbaar uit toets

D

Lezer-toetsvraag: error

Onvoldoende kennis terminologie / jargon
vraagstelling
Meerduidigheid terminologie
Vraag onjuist door leerling gelezen

E

Lezer-tekst: error

Leerling leest tekst ongeconcentreerd.
Leerling leest tekst haastig etc.
Leerling kiest verkeerde leesstrategie.
a) Scant tekst vóór het intensief lezen
b) Doet voorspellingen
c) Heeft oog voor tekststructuur
d) Selecteert relevante tekstdelen

soms/vaak
Niet
Niet
Incidenteel
nvt.
nvt
Nvt
Nvt

soms
soms
soms
soms
ja
ja, zeer
ja
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e) Integreert voorkennis in leesproces
f) Construeert tussentijdse samenvattingen
g) Bevraagt en reviseert de betekenissen die
hij/zij tijdens lezen construeert
Leerling stelt opdracht centraal i.p.v. tekst.

vaak
vaak
vaak
-

Deelonderzoek 2. Sessie 8: Julia, V5
Julia begon met het lineair lezen van de tekst, wat ze met een lichte traagheid deed. Naar eigen
zeggen heeft ze altijd wat moeite om goed tekstuele inhoud in zich op te nemen. Ze wist daarbij wel
vrij nauwkeurig de twee belangrijkste kernzinnen op de eerste pagina aan te wijzen, die ze ook beide
visueel met een accolade in de kantlijn markeerde. Aanbeland op de tweede pagina, bij alinea 6,
merkte ze op dat de tekst een andere richting inslaat, wat haar ertoe aanzette om de eerste vijf
alinea´s nogmaals heel globaal door te nemen. Ze wees dan de eerste twee alinea´s als inleiding aan
(niet geheel juist, maar ze vormen wel samen de zogenaamde 'intro', de publieksvriendelijke opening
van de tekst). Daarnaast stelde ze (terecht) vast dat alinea 5 de kern van de tekst tot nu toe te vinden
is. Vervolgens las ze weer lineair verder.
Julia bleek vrij nauwkeurig te kijken naar structuurmarkeringen. De belangrijkste signaalzin van de
tekst, vooraan in alinea 7, merkte ze direct op, en ze noteerde meteen in de kantlijn 'O1': de eerste
oorzaak. Tijdens deze eerste lezing was ze meteen erop gericht de grote opsomming van oorzaken
door de hele tekst heen aan te wijzen, waarbij ze soms op problemen stuitte.
Deze aanpak zette ze tijdens de eerste lezing consequent door. Telkens las ze een deel, waarna ze
het lezen stopzette, hoofdzaken (vaak met succes) isoleerde en de structuur nader markeerde. Een
enkele keer merkte ze op dat ze de gedachtegang binnen een alinea niet begreep.
Na de eerste lezing volgde nog een korte tweede lezing. Daarbij expliciteerde ze en werkte ze uit wat
ze in de eerste lezing al had aangestipt: ze wees preciezer het probleem aan, vroeg zich af of het een
probleem of een standpunt is (conclusie: een probleem), en werkte de grote oorzakenopsomming in
de kern in haar hoofd (maar niet op papier!) consequent uit.
De sorteertaak werd door deze aanpak meteen met tamelijk veel succes gestart. een flink aantal
begrippen werd meteen apart gehouden: een aantal kernwoorden van de oorzaken, de kernwoorden
rondom het probleem, en enkele kernwoorden van de geopperde oplossing lagen direct apart en
werden al vrij snel in een zinvol verband geplaatst. Binnen vijf minuten had Julia een basis voor een
succesvolle ordening in de chaos aangebracht.
Daarna werd er met de resterende kernbegrippen in de hand telkens (doorgaans succesvol)
teruggegrepen naar de tekst. Aan het einde van de opdracht werden zeven plekken in de sorteertaak
niet ingevuld, maar had Julia in hoofdlijnen een heldere samenvatting van de tekst geconstrueerd
aan de hand van kernbegrippen. Bij twee van de oorzaken was de ordening licht bevreemdend. Ze
gaf toe de redenering daar niet te doorgronden.
Overigens stelde ze zelf halverwege ongevraagd de opdracht al vast dat ze het zeer prettig vond om
met de sorteertaak te werken: "Dit helpt me echt om de informatie nog beter te ordenen; ik denk nu
echt beter na over verbanden en de structuur en ik keer veel vaker naar de tekst terug". Dit
herhaalde ze aan het einde van de sessie. In veel opzichten bleek deze opdracht haar aan te zetten
nog nauwkeuriger na te denken over haar eigen leesgedrag.
Scoremogelijkheid? Zeker. Leerling begreep de opdracht goed en het resultaat is volstrekt volgbaar
voor een neutrale corrector. Macrostructureel in grote lijnen prima in orde en op mesoniveau vaak
goed, met een aantal missers: een 8,5.
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leerling / klas:
Datum / tijdstip:
Observator:
A

Bertold
7 juni 2017
P. Rooijackers

Type error

Concretisatie

Frequentie

Lezer: error
A1 Text Base: Microproposities:

Vocabulaire ontoereikend

vaak
zeer vaak
soms / vaak
soms
zeer vaak
zeer vaak
Nvt
zeer vaak

Signaalwoorden (-zinnen) niet/onjuist geduid
Zinsbetekenis niet doorgrond
Redenering op zinsniveau niet doorgrond

A2 Text Base: Mesoproposities:

Redenering op alineaniveau niet doorgrond
Hoofdzaak niet van bijzaak gescheiden
Onvoldoende inzicht in taalregisters / stijl

A3 Text Base: Macroproposities:

Stapeling redenering over meerdere alinea’s
niet doorgrond
Moeite met teksthiërarchie (weging alinea’s)
Onvoldoende inzicht in schrijfdoel tekst
Onvoldoende inzicht hoofdgedachte tekst

A4 Situatiemodel: Mesoniveau:

A5 Situatiemodel: Macroniveau:

B

Tekst: error

Onvoldoende inzicht in semantische
(functionele) relaties binnen hele tekst
Onvoldoende zicht op aanvaardbaarheid
redeneringen / argumentaties
Onvoldoende/onjuiste toepassing ‘kennis
van de wereld’ op beweringen tekst
Onvoldoende zicht op intertekstuele
verbanden
Onvoldoende vermogen om elementen tekst
te gebruiken om te reflecteren, andere
teksten te evalueren etc
Semantische meerduidigheid
Structurele meerduidigheid
Functionele meerduidigheid

C

Toetsvraag: error

Onjuiste / onduidelijke vraagstelling
Meerduidigheid vraagstelling
Kennis-van-de-wereldvraag
Antwoord is afleidbaar uit toets

D

Lezer-toetsvraag: error

Onvoldoende kennis terminologie / jargon
vraagstelling
Meerduidigheid terminologie
Vraag onjuist door leerling gelezen

E

Lezer-tekst: error

Leerling leest tekst ongeconcentreerd.
Leerling leest tekst haastig etc.
Leerling kiest verkeerde leesstrategie.
a) Scant tekst vóór het intensief lezen
b) Doet voorspellingen
c) Heeft oog voor tekststructuur
d) Selecteert relevante tekstdelen
e) Integreert voorkennis in leesproces
f) Construeert tussentijdse samenvattingen

vaak / zeer vaak
?
Ja
Vaak / zeer vaak
nvt.
nvt
Nvt
Nvt

incidenteel
vrijwel steeds
soms
niet
soms
soms
zeer vaak (onjuist!)
niet
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g) Bevraagt en reviseert de betekenissen die
hij/zij tijdens lezen construeert

vaak

Deelonderzoek 2. Sessie 9: Bertold, V5
Bertold kijkt snel even hoe lang de te bestuderen tekst is, en pakt dan de kernbegrippen van de
sorteertaak erbij die hij probeert “aan elkaar te linken zodat ik een beetje snap waar de tekst over
gaat”. Hij stelt hier vast dat de tekst waarschijnlijk gaat over de elite, “over de media-elite ook en
over hoe het vroeger en nu was”.
Daarna begint hij te lezen, lineair. In alinea 1 onderstreept hij een drietal woordjes ‘goed en fout’, die
inderdaad in de kernzin thuishoren van die alinea. In alinea 2 kiest hij echter een voorbeeldzin om te
onderstrepen, iets wat zich voortzet in alinea 3 waar hij weer woorden onderstreept die eerder op
micro- dan op macroniveau van belang zijn. In alinea 4 onderstreept hij de tweede zin (die op
macroniveau eventueel meegenomen kan worden) en het voorbeeld erbij met Pierre Bokma
achteraan in de alinea. Hij maakt wel de koppeling concreet-algemeen hier. In alinea 5, de alinea met
de probleemstelling van de tekst, gebeuren er een aantal zaken. Opvallend is dat hij het woord
‘portee’ in de eerste zin direct vervormd tot ‘portemonnee’, dat hij dit woord ook onderstreept en
zeven regels naar beneden, het woord ‘AKO Literatuurprijs’. Zijn motivatie: “Het gaat ze dus om het
geld” – een uitspraak die noch impliciet noch expliciet verband onderhoudt met de text base. De
centrale aanduiding van het probleem in deze alinea slaat hij over, maar hij onderstreept wel “Idolsprogramma”: “kunstenaars vinden Idols dus net zo belangrijk als literatuur” – nogmaals een uitspraak
die noch impliciet noch expliciet verband onderhoudt met de text base.
In alinea 6 zet zich dit patroon, waarin microstructurele zaken op idiosyncratische wijze met elkaar
verbonden worden voort. In alinea 7 wordt dé macrostructurele signaalzin van de tekst niet
opgemerkt.
Dit patroon zal zich tijdens het leesproces voortzetten. Bertold leest tijdens deze eerste lezing vrijwel
telkens lineair, kijkt een enkele keer terug naar het gelezene binnen de alinea zelf, onderstreept vaak
‘onbelangrijke’ woorden en koppelt deze verbanden met zijn kennis van de wereld, maar zonder oog
te hebben wat er in de tekst zelf staat. Een enkele keer merkt hij macrostructuurmarkeringen op
maar meestal niet, en wát hij opmerkt, neemt hij niet actief mee in zijn tekstbegrip. In die zin zou je
Bertold kunnen typeren als een ‘luie lezer’ die vooral door voorbeelden de textbase construeert, en
overmatig zijn kennis van de wereld inzet om een situatiemodel op te bouwen en de tekst daarbij
nogal eens veronachtzaamt. Zo neemt hij niet eens de tijd de conclusie uit te lezen – alleen zin 1
wordt doorgenomen: “Oké, helder”.
Bij deze ene lezing zou het blijven. Vervolgens worden de kernbegrippen er weer bijgenomen. Hij
blijkt zich veel begrippen te herinneren, en hij legt de herkende eenvoudigweg in de volgorde van de
tekst naast elkaar, zoals hij zich deze herinnert. Daarbij gaat nogal wat fout. Zijn streven is om daarna
vijftien rijen te maken, want “er zijn vijftien alinea’s”. Uiteindelijk herkent hij een zestal
kernbegrippen niet die hij langszij legt. Hij scant de tekst snel op zoek naar deze zes woorden maar
vindt ze niet.
Daarna volgt een voor een buitenstaander onnavolgbaar spel met functiewoorden en kernbegrippen,
waarbij hij een enkele keer een enkele alinea scant uit de tekst. Maar vooral zijn eigen kennis van de
wereld lijkt het dominante ordeningsprincipe. Zo krijgt het woord ‘ambitie’ (aanwezig in alinea 15 als
voorwaarde voor de vorming van een nieuwe elite) een plek bij twee kernbegrippen uit alinea 5
omdat je “ambitie nodig hebt als je geld wilt verdienen”. Het eindresultaat, waarvoor de tekst
merkwaardig weinig wordt geraadpleegd, is een eigenzinnige ordening van de tekst. Het probleem
van de tekst wordt onjuist benoemd; dat de tekst een grote opsomming van oorzaken geeft, wordt
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niet opgemerkt; Bertold brengt een niet-tekstgetrouwe, chronologisch-causale relatie aan tussen de
verschillende oorzaken, met veel zeer eigenzinnige verbanden op mesoniveau, en de oplossing wordt
met één enkel kaartje aangeduid.
Scoremogelijkheid? Redelijk. Leerling begreep de opdracht redelijk maar het resultaat was
eigenzinnig. Macrostructureel veel missers, zaken vaak niet-tekstgetrouw geduid en op mesoniveau
rommelig, met een neiging om verbanden aan te brengen die niet aanwezig zijn. In die zin bleek de
sorteertaak een goede weerspiegeling van het nogal idiosyncratische leesproces van Bertold, met
weinig inzet van effectieve leesstrategieën. Een 3 (of 4) lijkt een adequaat cijfer.
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leerling / klas:
Datum / tijdstip:
Observator:
A

Marie-Lou, V5
21 juni 2017
P. Rooijackers

Type error

Concretisatie

Frequentie

Lezer: error
A1 Text Base: Microproposities:

Vocabulaire ontoereikend

Soms
Incidenteel
soms / vaak
Soms
Soms /vaak
Incidenteel
Nvt
Soms

Signaalwoorden (-zinnen) niet/onjuist geduid
Zinsbetekenis niet doorgrond
Redenering op zinsniveau niet doorgrond

A2 Text Base: Mesoproposities:

Redenering op alineaniveau niet doorgrond
Hoofdzaak niet van bijzaak gescheiden
Onvoldoende inzicht in taalregisters / stijl

A3 Text Base: Macroproposities:

Stapeling redenering over meerdere alinea’s
niet doorgrond
Moeite met teksthiërarchie (weging alinea’s)
Onvoldoende inzicht in schrijfdoel tekst
Onvoldoende inzicht hoofdgedachte tekst

A4 Situatiemodel: Mesoniveau:

A5 Situatiemodel: Macroniveau:

B

Tekst: error

Onvoldoende inzicht in semantische
(functionele) relaties binnen hele tekst
Onvoldoende zicht op aanvaardbaarheid
redeneringen / argumentaties
Onvoldoende/onjuiste toepassing ‘kennis
van de wereld’ op beweringen tekst
Onvoldoende zicht op intertekstuele
verbanden
Onvoldoende vermogen om elementen tekst
te gebruiken om te reflecteren, andere
teksten te evalueren etc
Semantische meerduidigheid
Structurele meerduidigheid
Functionele meerduidigheid

C

Toetsvraag: error

Onjuiste / onduidelijke vraagstelling
Meerduidigheid vraagstelling
Kennis-van-de-wereldvraag
Antwoord is afleidbaar uit toets

D

Lezer-toetsvraag: error

Onvoldoende kennis terminologie / jargon
vraagstelling
Meerduidigheid terminologie
Vraag onjuist door leerling gelezen

E

Lezer-tekst: error

Leerling leest tekst ongeconcentreerd.
Leerling leest tekst haastig etc.
Leerling kiest verkeerde leesstrategie.
a) Scant tekst vóór het intensief lezen
b) Doet voorspellingen
c) Heeft oog voor tekststructuur
d) Selecteert relevante tekstdelen
e) Integreert voorkennis in leesproces
f) Construeert tussentijdse samenvattingen

Soms
Niet?
Niet
Soms
nvt.
Nvt
Nvt
Nvt

Soms
soms
Soms
Vrijwel steeds
Vrijwel steeds
Soms (?)
Vaak
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g) Bevraagt en reviseert de betekenissen die
hij/zij tijdens lezen construeert

Vaak

Deelonderzoek 2. Sessie 10: Marie-Lou, V5
Van meet af aan bleek Marie-Lou het lezen redelijk gestructureerd aan te pakken. De tekst werd
even bekeken op lengte, waarna gewoonweg begonnen werd met lineair lezen. Er werden enkele
strepen in de kantlijn gezet bij passages waarvan ze meende dat ze de hoofdzaken van die alinea
waren. Zo merkte ze in alinea 1 al direct de kernzin op het einde op, en in alinea 2 de beginkernzin.
(Op diezelfde manier zou ze zich de hele tekst doorwerken, waarbij ze zelden niet de kernzin correct
wist aan te wijzen.)
Na het lezen van alinea 5, zette ze haar leesproces stil om de functiebegrippen door te nemen die bij
de opdracht gevoegd waren: ze isoleerde er zeven van “omdat ik denk dat die dadelijk nog wel eens
van pas zouden kunnen komen”. Daarbij waren inderdaad ook de meest relevante functiewoorden al
aanwezig. Direct legde ze voor zichzelf het begrip ‘standpunt’ en ‘probleem’ apart omdat dat voor
haar de woorden waren die de lading van alinea 5 het best zouden dekken. Na nog een keer
teruggekeken te hebben op de eerste pagina (alinea 1 t/m 4), begon ze verder te lezen met alinea 6
en 7 om meteen de ‘kernsignaalzin’ van alinea 7 te onderstrepen. Vervolgens begon ze met het
doorlezen van de oorzakenopsomming die hierop volgt, zette weer strepen bij de belangrijkste
kernzinnen (i.e. de oorzaken) en werkte zich zo geduldig door de tekst heen, waarbij ze enkele malen
verzuchtte dat ze enkele alinea’s inhoudelijk nauwelijks kon volgen. Alleen al de woordkeuze maakte
het voor haar lastig, gaf ze aan, en “er wordt hier ook allemaal kennis van me gevraagd die ik niet
heb”.
Nog voor het lezen van de laatste alinea pakte ze het begrip voorbeelden, om dat onder het begrip
‘probleem’, omdat de rest van de tekst allemaal “voorbeelden”waren, volgens haar. Na de conclusie
gelezen te hebben en daarin de belangrijkste begrippen gemarkeerd te hebben, keerde ze zich
nogmaals tot de kernbegrippen, nam de tekst nogmaals snel door en verving het begrip voorbeelden
door het begrip ‘oorzaken’ en legde het begrip standpunt weg en hield ´probleem´ over, “omdat dat
volgens mij het beste woord is van die twee hiervoor”. Daarmee had ze de twee belangrijkste
ordeningsprincipes van de tekst inderdaad zo’n beetje te pakken.
Na dit nogal structurerende begin pakte ze alle inhoudelijke begrippen erbij, creëerde een overzicht,
en sloeg, telkens scannend in de tekst, aan het sorteren, telkens per alinea bekijkend wat de
kernbegrippen waren. Daarbij maakte ze tamelijk snel vorderingen, al leverde het wat zoeken op om
een indeling te vinden die (inderdaad) grotendeels rechtdoet aan de macrostructuur van de tekst.
Dat lukte haar gaandeweg goed. Minder was de prestatie op mesostructureel niveau. Bij enkele
oorzaken kwamen de kernbegrippen in een nauwelijks navolgbare volgorde te liggen: het betrof
vooral de alinea’s 10, 11 en 12 die ze eerder al aangegeven had nauwelijks te kunnen volgen.
Na een uur en drie kwartier leverde, tamelijk snel, een sortering af die de macrostructuur van de
tekst zeer goed rechtdeed, maar die op mesostructuur een aantal keren de plank wat mis leek te
slaan.
Terugkijkend stelde ze vast dat ze het prettig gevonden had dat deze taak haar dwong om zaken zo
gestructureerd aan te pakken. Als observator stelde ik op mijn beurt vast dat haar werkwijze,
weliswaar niet vlekkeloos was, maar zeer gestructureerd was en van een vrij heldere en adequate
inzet van leesstrategieën getuigde.
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Scoremogelijkheid? Zeker. Leerling begreep de opdracht goed, werkte zich met tamelijk veel inzet
van leesstrategieën door de taak heen, en het resultaat deed de tekst goed recht. Macrostructureel
was er weinig op de sortering aan te merken maar op mesoniveau was het soms toch wel wat
rommelig, met een neiging om een vrij lukraak begrippen naast elkaar te leggen. Een 8 lijkt een
adequaat cijfer.
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