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SAMENVATTING 
 

Hoe studieboeken en leerteksten precies samengesteld moeten worden is voor vele auteurs en uitgevers nog 

een raadsel. Onder andere aspecten als verbindingswoorden, zinsconstructie en woordkeuze spelen hierin een 

grote rol. In dit onderzoek hebben wij ons specifiek op het aspect woordkeuze gericht. In hoeverre zijn 

leerlingen van 13, 14 en 15 jaar bekend met woorden als paradox, essentie en imposant? En in hoeverre is het 

beter, of zelfs noodzakelijk, om de synoniemen tegenstelling, kern en indrukwekkend te gebruiken? Het 

gebruik van complexe- en eenvoudige woorden in een tekst en de invloed die deze woorden hebben op de 

begrijpelijkheid van de tekst staan hierbij centraal. Uit onze resultaten bleek dat moeilijke woorden wel degelijk 

van invloed zijn op het tekstbegrip. Vragen die over teksten gingen die veel moeilijke woorden bevatte werden 

aanzienlijk slechter gemaakt dan de vragen die over de teksten gingen die veel eenvoudige woorden bevatten. 

Dit was bij zowel VMBO- als VWO-leerlingen het geval. Daarnaast is uit dit onderzoek gebleken dat indien een 

tekst moeilijk wordt, de interesse voor het onderwerp een grotere rol gaat spelen en dat die interesse per 

gender kan verschillen. Meisjes blijken de voorkeur te geven aan teksten waarin vrouwelijke activiteiten 

worden verricht en jongens aan teksten waarin mannelijke activiteiten worden verricht. Bij de complexere 

tekst scoorde de jongens veel hoger op de tekst die zij interessant vonden dan op de tekst die zij niet 

interessant vonden. Om het tekstbegrip te vergoten is het dus van belang om eenvoudige, in het dagelijks 

leven frequent gebruikte, woorden te gebruiken. Daarnaast is het voor het tekstbegrip beter dat het 

onderwerp van de tekst interessant is. Een tekst wordt interessanter bevonden als er, zowel voor jongens als 

voor meisjes, herkenbare activiteiten in worden verricht.  
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SCHOLIEREN, BELANGRIJKE LEZERS 

 

Het leren van lesstof en het lezen van teksten. Het is iets waar alle scholieren mee om moeten gaan, maar ook 

iets waar veel scholieren tegen op zien. Is dat omdat ze de teksten simpelweg niet leuk vinden? Of zijn de 

teksten misschien te ingewikkeld voor ze? Voor scholieren is het vooral van belang dat de leerteksten die zij 

aangeboden krijgen ook begrijpelijk zijn. Als zij de inhoud van een tekst al niet begrijpen, kunnen ze er in ieder 

geval ook niet van leren. Er zijn vele aspecten die van invloed zijn op de begrijpelijkheid van een tekst, zoals 

samenhang, zinsopbouw en woordkeuze. In dit onderzoek richten wij ons specifiek op het aspect woordkeuze.  

Welke woorden er nu wel of niet in leerteksten en schoolboeken gebruikt moeten worden, is voor veel 

schrijvers en uitgevers nog een raadsel. Hoe zit het met de woordenschat van de gemiddelde 14 jarige scholier? 

En in hoeverre gaat het tekstbegrip daadwerkelijk achteruit als er een woord in de tekst voorkomt dat zij niet 

helemaal begrijpen? In dit onderzoek proberen wij hier antwoord op te geven. Daarnaast onderzoeken we of 

de effecten van het gebruik van moeilijke woorden leerniveau afhankelijk zijn. Over het algemeen 

veronderstelt men dat leerlingen op het VMBO minder goed kunnen lezen en leren dan leerlingen op het VWO. 

Maar of zij daardoor ook eenvoudigere woorden nodig hebben in een tekst is niet per definitie het geval.  

Om dit te onderzoeken is op verschillende scholen bij zowel VMBO als VWO-leerlingen een onderzoek 

afgenomen. Bij dit onderzoek zijn teksten zodanig gemanipuleerd, dat er een versie met eenvoudige en een 

versie met moeilijke woorden ontstond. Deze teksten hebben de leerlingen gelezen. Vervolgens hebben zij 

vragen over de tekst beantwoord. Door de scores van deze vragen met elkaar te vergelijken, hebben wij een 

beeld kunnen vormen van de leesvaardigheid van de leerlingen en in hoeverre het gebruik van moeilijke 

woorden hier invloed op heeft.  

 

In dit artikel zullen we allereerst het theoretisch kader bespreken, vervolgens onze onderzoeksvragen 

operationaliseren en onze verwachtingen van het verdere onderzoek beschrijven. Daarnaast zullen we en de 

methode en de procedure bespreken en tot slot zullen we de resultaten voorleggen een conclusie formuleren 

en aanbevelingen geven voor een eventueel vervolgonderzoek. 

  



Pagina | 5  
 

THEORETISCH KADER 

 

Tekstbegrip is een onderwerp waar al vele onderzoekers zich over gebogen hebben. Zo ook S. Stahl. Hij heeft 

meerdere malen onderzoek gedaan naar het effect van moeilijke woorden op tekstbegrip. Om te beginnen in 

1989. Hierbij moesten leerlingen uit de 6
e
 klas een studietekst lezen. De originele versie of een versie waarin 

moeilijke synoniemen verwerkt zaten. Na de tekst gelezen te hebben moesten de leerlingen navertellen wat ze 

gelezen hadden. Een van de meest interessante resultaten uit dit onderzoek was dat leerlingen die de 

complexe tekst gelezen hadden, hierbij voornamelijk niet-relevante delen van de tekst herhaalde. Dit houdt in 

dat het gebruik van moeilijke woorden een negatieve invloed zou kunnen hebben op de samenhang.  

Uit ander onderzoek van Stahl (2003) bleek dat de kennis van de woordenschat één van de 

belangrijkste redenen vormt voor het tekstbegrip. Het gaat er hierbij niet om hoe vaak woorden voorkomen of 

hoe lang een woord is, maar om wat de lezer van de woorden afweet. Kennis over de betekenis van woorden 

hebben volgens Stahl direct betrekking op alle aspecten van taal. Uit zijn onderzoek kwam zelfs een correlatie 

tussen de metingen van de woordenschat en de leesvaardigheid van 0.90. Dit is erg hoog en geeft aan hoe 

belangrijk woordenschat voor tekstbegrip is.  

 Ook J. Carlisle (2000) heeft onderzoek gedaan naar de begrijpelijkheid van woorden bij scholieren. In 

haar onderzoek stond de begrijpelijkheid van complexe woorden centraal. Zij stelt dat het niet zo zeer 

belangrijk is dat de leerlingen de woorden kunnen lezen en herkennen, maar dat het vooral bij complexe 

zinsdelen het van belang is dat ze de betekenissen van de woorden zelf kunnen construeren. In tegenstelling 

tot Stahl (2003) kwam, wat frequentie betreft, uit haar onderzoek naar voren dat woorden die frequenter 

voorkomen, nauwkeuriger en meer juist gelezen werden dan woorden minder frequent voorkomen.  

Volgens Stahl (1989, 2003) en Carlisle (2000) heeft het gebruik van moeilijke woorden dus invloed op 

tekstbegrip. Maar is dit bij iedereen het geval? Of maakt het ook nog uit hoe slim de persoon zelf is? En hoe zit 

het met de tekst zelf? Heeft het onderwerp nog invloed op de begrijpelijkheid van de moeilijke woorden? 

 

Volgens Bray & Barron (2003-2004) speelt ook interesse een grote rol in tekstbegrip. Zo zouden leerlingen 

beter scoren indien er op school materiaal gebruikt wordt dat zij interessant vinden. Voorgaand onderzoek van 

Ainley, Andrews, et al. (2002); Anderson et al. (1987); Asher et al. (1978); Asher & Markell (1974) en Belloni & 

Jongsma (1978) had al uitgewezen dat interesse een positief effect heeft op tekstbegrip en het herhalen van de 

inhoud van de tekst. Ook is het waarschijnlijk dat de interesse per gender verschillend is. De mogelijkheid dat 

jongens en meisjes wel eens verschillende voorkeuren kunnen hebben voor mannelijke of vrouwelijke 

karakters in hun schoolboeken is volgens Bray & Barron (2003-2004) de reden dat auteurs en uitgevers hier in 

hun boeken balans in proberen te brengen. 

 Ook Langerman (1990) stelt dat jongens en meisjes voor verschillende verhaallijnen hun voorkeur 

hebben. Meisjes geven volgens haar de voorkeur aan verhalen waarin vrouwen de hoofdrol spelen en waarin 

voornamelijk `vrouwelijke activiteiten’ centraal staan. Zij hebben het minste voorkeur voor verhalen waarin 

mannen de hoofdrol spelen en waarin veel `mannelijke activiteiten’ verricht worden. Daarnaast geven meisjes 

vaker hun voorkeur aan familie verhalen terwijl jongens meer interesse lijken te hebben in de wetenschap. 

 

In de bovenstaand besproken onderzoeken werd tekstbegrip voornamelijk gemeten door de proefpersonen de 

tekst te laten navertellen. Maar tekstbegrip kan op meer manieren gemeten worden. R. Abraham en C. 

Chapelle (1992) hebben leesvaardigheid en tekstbegrip onderzocht door middel van een cloze test. Bij een 

cloze test worden bepaalde woorden van een tekst weggelaten die de proefpersoon dan zelf, zonder de tekst 

te kennen, moet invullen. Uit het onderzoek van Abraham en Chapelle (1992) bleek dat de resultaten van de 

cloze test afhankelijk waren van de keuze welke woorden er waren weggelaten en hoeveel woorden er 

weggelaten waren. Het is dus van belang dat er bij gebruik van een cloze test van te voren nauwkeurig naar 

gekeken wordt. 
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ONDERZOEKSVRAGEN 

 

HOOFDVRAAG 

Uit voorgaande onderzoeken is gebleken dat kennis over woordenschat van groot belang is voor tekstbegrip. 

Maar wat het effect is van het gebruik van moeilijke, minder frequente woorden, en voor welk leerniveau dat 

effect geldt, is nog niet duidelijk. In dit onderzoek vullen wij daarom ingaan op de vraag: 

 In hoeverre is lexicale complexiteit van invloed op tekstbegrip en hoe verschilt dit per niveau? 

 

Met lexicale complexiteit bedoelen we het gebruik van moeilijke en makkelijke woorden. Soms kan de taal in 

een leertekst te wetenschappelijk zijn en kan een woord goed vervangen worden door een meer eenvoudig 

synoniem. In dit onderzoek hebben we dit onderzocht door deze verschillende synoniemen van moeilijke en 

makkelijke woorden tegenover elkaar te zetten in verschillende teksten.  

 Met tekstbegrip bedoelen we in hoeverre de leerling de tekst begrepen heeft. Hierbij gaan we er van 

uit dat als een leerling een tekst goed begrijpt, hij of zij minder moeite zal hebben met het onthouden van 

bepaalde aspecten uit de tekst dan wanneer de leerling de tekst niet goed begrepen heeft. Dit zal gemeten 

worden door de leerlingen een tekst te laten lezen waar zij vervolgens begrips- en waarderingsvragen over 

zullen beantwoorden. Onder niveau verstaan we de verschillende onderwijsniveaus, zoals op dit moment 

VMBO, HAVO en VWO bestaan. In dit geval hebben we ervoor gekozen om voor ons onderzoek de twee 

uiterste te nemen, dit omdat hier waarschijnlijk het grootste contrast in te zien is.  

 

SUBVRAAG 

Naast het niveau verschil zijn wij ook benieuwd naar het verschil in gender. Uit de eerder besproken literatuur 

is gebleken dat er verschil is tussen de interesses van jongens en meisjes. Hier is ook uit gebleken dat zij meer 

gemotiveerd zijn als zij het onderwerp van de tekst interessant vinden, maar lezen zij hierdoor ook beter? Wij 

zijn tot de volgende subvraag gekomen: 

 In hoeverre heeft het onderwerp van de tekst invloed op het tekstbegrip, en in hoeverre verschilt dat 

tussen jongens en meisjes.  

 

Maken jongens en meisjes een tekst beter wanneer het onderwerp voor hun interessanter is? Om de teksten 

even moeilijk te houden is het van belang dat het hoofdonderwerp van de tekst bij beide versies hetzelfde is. 

De teksten zullen daarom alleen verschillen in subonderwerp. Wij hebben als hoofdonderwerp gekozen voor 

Barcelona. Barcelona wordt daarnaast in twee verschillende contexten beschreven, namelijk vanuit het 

oogpunt van de voetbalclub FC Barcelona en vanuit het oogpunt van de Barcelona Fashion Week.  

 

HYPOTHESEN 

Mede door eerder gepubliceerde literatuur is onze verwachting dat leerlingen meer moeite hebben met een 

tekst met moeilijke woorden, waar zij minder vanaf weten, dan met de tekst met makkelijke woorden. Dit 

effect is waarschijnlijk het grootst bij VMBO-leerlingen omdat zij minder woordkennis hebben dan VWO-

leerlingen. Daarnaast gaan we ervan uit dat ook interesse effect heeft op het tekstbegrip. Gezien voetballers en 

supporters voornamelijk mannen zijn en modellen voornamelijk vrouwen, denken we dat jongens de FC 

Barcelona tekst interessanter vinden en meisjes de Barcelona Fashion Week tekst. (Langerman, 1990)  Een 

tekst in de context van FC Barcelona zal door de jongens daarom beter begrepen worden dan een tekst in de 

context van de Barcelona Fashion Week. Deze zal door de meisjes weer beter begrepen worden.   
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OPERATIONALISERING EN METHODE 

 

PROEFPERSONEN 

In totaal hebben aan dit onderzoek 185 leerlingen deelgenomen. 81 leerlingen volgde de theoretische leerweg 

of kaderberoepsgerichte leerweg op het VMBO en de andere 104 leerlingen waren VWO-leerlingen. Er deden 

84 meisjes aan het onderzoek mee en 101 jongens. Alle leerlingen zaten in het tweede leerjaar. De leerlingen 

zijn afkomstig uit 9 verschillende klassen op verschillende Nederlandse scholen. De scholen die zich voor dit 

onderzoek beschikbaar hadden gesteld zijn de Lindenborg, uit Leek en College de Heemlanden, uit Houten.  

 

MATERIAAL 

Aan de leerlingen zijn in totaal vier verschillende tekstversies uitgedeeld. Allereerst hadden we een lexicaal 

moeilijke en een lexicaal makkelijke tekst. Deze teksten waren bijna exact het zelfde. Het enige wat deze 

teksten van elkaar deed verschillen was een aantal (gemanipuleerde) woorden in de tekst. In de makkelijke 

tekst zaten een aantal eenvoudige, frequente woorden verwerkt. In de moeilijke, gemanipuleerde tekst, waren 

deze woorden veranderd in een moeilijker, minder frequent synoniem. Het ging hierbij alleen om de woorden, 

de constructie en de betekenis van de zinnen veranderde hierbij niet. Zo was een zin met een makkelijk woord: 

Barcelona is een stad van tegenstellingen, en een zin met een moeilijk woord: Barcelona is een stad van 

Paradoxen. Om deze woorden te manipuleren is er een synoniemenlijst gemaakt waarin we nagingen wanneer 

een woord moeilijk of makkelijk was. Stahl (2003) beargumenteerde al dat de moeilijkheid van de woorden niet 

zo zeer te meten viel in hoe vaak een woord voor komt, maar in wat de personen van de woorden afweten. Wij 

redeneren echter dat frequent gebruikte woorden, ook bekender zullen zijn bij onze lezers, en dat zij de 

betekenis van deze woorden dus beter zullen kennen. Een frequent woord, wat bij Google meer dan 100.000 

hits opleverde, en daarnaast meer dan twee keer zoveel hits opleverde dan de minder frequente variant, 

beschouwden wij daarom als een makkelijk woord. Een minder frequent woord, een woord dat bij Google 

minder dan de helft van de hits opleverde dan de makkelijke variant, maar nog wel minimaal 30.000 hits 

opleverde, zagen wij als een moeilijker woord. Het minimum aantal hits van 30.000 is vastgesteld om te 

moeilijke woorden te vermijden. In figuur 1.1 zijn hier een aantal voorbeelden van te zien. De volledige 

woordenlijst is terug te vinden in bijlage 1.  

   

Synoniemen Google Hits 

Tegenstelling   1.720.000 

Paradox       274.000 

Kunstwerk      938.000 

Artefact        54.800 

Geschoold       183.000 

Geletterd         31.300 

Overeenkomst   4.570.000 

Gemeenschappelijkheid   1.220.000 
Figuur 1.1 

Naast de moeilijke en de makkelijke versie was er ook nog een verschil in onderwerp. Beide teksten gingen 

over Barcelona. De teksten verschilden echter in het subonderwerp. Zo ging tekst 1 over FC Barcelona en tekst 

2 over de Barcelona Fashion Week. De teksten zijn op een dergelijke manier gemanipuleerd dat er wederom 

slechts enkele woorden gewijzigd zijn. Bijvoorbeeld in de tweede alinea.  

In de FC Barcelona tekst stond: Voor de wedstrijd verzamelen de bijna honderdduizend fans zich op de straten, 

waar ze in een stoet naar het grote stadion Camp Nou vertrekken.  
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In de Barcelona Fashion Week tekst stond: Voor de modeshows verzamelen duizenden journalisten en 

bewonderaars zich op de straten, waar ze in een stoet naar het grote podium vertrekken. 

Daarnaast bevatten beide teksten een stukje geschiedenis over de stad Barcelona. Het overkoepelende 

onderwerp van de tekst bleef op deze manier hetzelfde; Barcelona. Het subonderwerp was bij beide teksten 

verschillend. Door de context van de tekst te veranderen zouden de leerlingen de tekst over Barcelona meer of 

minder interessant kunnen vinden, terwijl ze in feite bijna hetzelfde lezen. Door de tekst over de twee 

onderwerpen te laten gaan ontstond er tevens een jongens- en een meisjestekst. De vier volledige versies zijn 

terug te vinden in bijlage 2. 

  

Bij de teksten was ook een vragenlijst bijgevoegd. Deze vragenlijst bestond uit 11 waarderingsvragen, 5 

begripsvragen en een cloze test. De waarderingsvragen waren vragen waarin de leerlingen konden aangeven 

wat ze van de tekst vonden. Zowel wat interessantheid, duidelijkheid als moeilijkheid betreft. De vragen 

konden beantwoord worden middels een 3-puntsschaal. De begripsvragen gingen over de inhoud van de tekst. 

Per alinea is er over de hoofdgedachte of het belangrijkste punt van de alinea een vraag geformuleerd. Deze 

vragen waren multiple-choice en bevatte vier antwoordmogelijkheden, zoals te zien in het onderstaande 

voorbeeld. Door deze vragen konden we zien of de leerlingen de tekst goed begrepen hadden. De complete 

vragenlijst is terug te vinden in bijlage 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1.2 

 

Tot slot bevatte de vragenlijst een cloze test. In tegenstelling tot Abraham en Chapelle (1992) was deze tekst 

een reproductie van de al gelezen tekst, behalve dat een aantal gemanipuleerde woorden zijn weggelaten. Wij 

hebben voor deze opzet gekozen omdat we wilden meten in hoeverre de leerlingen de moeilijke woorden 

begrepen hadden en in hoeverre ze de rest van de tekst begrepen bij het gebruik van moeilijke woorden. Dit 

was niet te meten als de woorden van te voren al weg waren gelaten. Omdat uit onderzoek van Abraham en 

Chapelle (1992) al was gebleken dat het erg van belang is hoeveel en welke woorden je weglaat is hier veel 

aandacht aan besteed. Om niet te veel woorden uit de tekst weg te laten is besloten om niet meer dan 5% van 

de woorden weg te laten. Uit eindelijk bevatte de cloze test 14 weggelaten woorden. De volledige tekst 

bestond uit 340 woorden. De leerlingen moesten bij de weggelaten woorden zelf invullen welk woord zij 

dachten dat er op de lege plaats moest staan. Hier waren meerdere antwoordmogelijkheden juist. Voor een 

woord wat niet geheel juist was maar wel in de buurt kwam werd 1 punt toegekend, voor een exact juist woord 

werden 2 punten toegekend en voor een synoniem van het juiste woord werden 3 punten toegekend. Dit 

omdat de leerling hiermee liet zien goed begrepen te hebben waar de tekst over ging en welk woord er op de 

plek moest staan. Een voorbeeld van de eerste alinea van de cloze test is te zien in het onderstaande 

voorbeeld.  

 

 

 

 

 

 

4) In de tekst wordt beschreven dat FC Barcelona tegen Malaga speelt. Waarom is deze wedstrijd 

zo bijzonder?  

a. Omdat een wedstrijd op dit niveau maar zelden voorkomt. 

b. Omdat FC Barcelona na 34 jaar voor het eerst weer een wedstrijd speelt. 

c. Omdat Malaga de grootste rivaal van FC Barcelona is. 

d. Omdat de nieuwe tenues van Barcelona erg indrukwekkend zijn. 

 

Barcelona is een stad van  . . . . . . . . . . . . . . . .. De hoofdstad van de zelfstandige Spaanse regio 
Catalunya, is aan de ene kant een stad vol prachtige . . . . . . . . . . . . . . . .  uit oude tijden, kunstenaars 
en kunstliefhebbers in alle soorten, en aan de andere kant een stad met armoedige wijken met 
lelijke flatgebouwen en weinig  . . . . . . . . . . . . . . . . bewoners. Deze bewoners hebben wel één  . . . . . 
. . . . . . . . . . .: hun liefde voor FC Barcelona. 
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PROCEDURE 

Door de verschillende teksten en manipulaties ontstonden er in totaal vier verschillende versies, namelijk een  

- makkelijke FC Barcelona tekst, 

- moeilijke FC Barcelona tekst, 

- makkelijke Barcelona Fashion Week tekst, 

- moeilijke Barcelona Fashion Week tekst.  

 

Deze versies werden willekeurig in alle klassen uitgedeeld. Ongeacht niveau of geslacht. De bedoeling was dat 

in elke klas, zowel door jongens als meisjes, alle versies door verschillende leerlingen gelezen zouden worden. 

De leerlingen werden in proefwerk opstelling neergezet en mochten tijdens het onderzoek niet met elkaar 

overleggen. Dit ging niet overal even gemakkelijk maar doordat de docenten in de klas bleven werd dit 

probleem meestal snel opgelost.  

Vooral bij de VMBO klassen was door een hoop gezucht en verbazende kreten te merken dat de leerlingen veel 

moeite hadden met de moeilijke tekst en een hoop woorden niet begrepen. Deze reacties bevestigde onze 

verwachtingen dat dit in de resultaten goed naar voren zou komen.  

 Allereerst moesten de leerlingen de tekst gaan lezen. Als zij hiermee klaar waren werd de tekst weer 

ingenomen en mochten ze verder gaan met de vragenlijst. Bij de vragenlijst was de eerste vraag een vraag die 

niets met de tekst te maken had. Wij vroegen wat ze zouden doen als ze in Barcelona afgezet zouden worden 

met 1 miljoen Euro. Hierdoor zouden ze bij de komende vragen niet meer uit het korte termijn geheugen 

werken. Vervolgens vulde de leerlingen de waarderingsvragen in, waarna de begripsvragen en tot slot de cloze 

test. Voor de begripsvragen en de cloze test gold dat de leerlingen de tekst niet terug konden lezen en dus 

moesten kijken wat ze van de tekst nog onthouden en begrepen hadden. Op één klas na was er geen sprake 

van tijdsdruk. De leerlingen hadden ruim de tijd alle vragen te maken en als zij klaar waren mochten zij wat 

voor zichzelf gaan doen. Vragenlijsten die totaal niet serieus waren ingevuld hebben wij niet meegenomen in 

de resultaten. Dit was maar enkele leerlingen het geval. Over het algemeen gezien zijn we tegen weinig 

problemen aangelopen en deden de leerlingen goed hun best. Na de niet-serieuze resultaten te hebben 

verwijderd bleven er nog 185 proefpersonen over. 

 Naast dit onderzoek hebben de leerlingen ook aan een CITO leesvaardigheidtoets deelgenomen. 

Hierdoor kunnen we achteraf zien of minder sterke lezers de teksten ook minder goed begrepen hebben dan 

de sterkere lezers. Bij deze toets moesten de leerlingen elk 25 korte tekstjes lezen en hierbij de juiste 

hoofdgedachte kiezen.  

  

Figuur 1.3 
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RESULTATEN 

 

Om te beginnen is er een betrouwbaarheidstest gedaan op de waarderingsvragen, de begripsvragen en de 

cloze test. De waarderingsvragen en de cloze test bleken met een chronbach’s alpha van 0.73 en 0.78 heel 

betrouwbaar te zijn. De begripsvragen hadden een chronbach’s alpha van 0.58, en grensde hierbij aan onze 

betrouwbaarheidsgrens. We mogen dus in feite geen harde conclusies trekken over eventuele resultaten. Wel 

kunnen we kijken of de resultaten overeen komen met onze verwachtingen. 
 

Betrouwbaarheid Chronbach’s alpha 

Waarderingsvragen 0.73 

Begripsvragen 0.58 

Cloze test 0.78 

       

WAARDERINGSVRAGEN 

Vervolgens hebben we gekeken naar de tekstwaardering. Als verschillende versies hadden we een jongenstekst 

over FC Barcelona opgesteld en een meisjestekst over de Barcelona Fashion Week. Uit de waarderingsvragen is 

inderdaad gebleken dat de jongens de FC Barcelona tekst het hoogst waardeerde en de meisjes de Barcelona 

Fashion Week tekst. Hierbij was sprake van een significant verschil (f=5.4; df= 184; p<0.01). We kunnen hierbij 

dus inderdaad spreken van een jongens- en een meisjestekst. Per leerniveau maakte dit geen verschil. 

 

Waardering FC Barcelona Fashion Week 

Jongens 24.6 21.7 

Meisjes 20.6 22.1 

 

 

 

*P=0.001                 Figuur 2.3 
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TEKSTBEGRIP 

Vervolgens hebben we gekeken naar de begripsvragen, de cloze test en de leesvaardigheidtoets. Hier kwamen 

bij de verschillende niveaus significante verschillen naar voren. De gemiddelde resultaten staan in de 

onderstaande figuur weergegeven.  

  

 Begripsvragen  Cloze test Leesvaardigheid 

VWO            makkelijk 

                          moeilijk 

3.71 4.04 19.95  18.54  

3.43 

VMBO         makkelijk 

                         moeilijk 

2.93 3.16 11.30 11.70 

2.64 

Figuur2.4 

In de bovenstaande figuur is te zien dat VWO-leerlingen in alle opzichten betere lezers zijn van VMBO-

leerlingen. Zowel bij makkelijke als bij moeilijke teksten. Zij scoorde beter op de begripsvragen (f=5.73; df=183; 

p<0.01), de cloze test (f=3.72; df=183; p=<0.01) en de leesvaardigheidtoets (f=1.10; df=183; p<0.01). Er is 

echter geen sprake van een interactie-effect. In de onderstaande figuur is dit goed te zien. VWO-leerlingen 

scoren op de begripsvragen hoger dan VMBO-leerlingen. Het is niet zo dat VMBO-leerlingen meer moeite 

hebben met de moeilijke woorden ten opzichte van de VWO-leerlingen. Op beide niveaus hebben leerlingen 

relatief evenveel moeite met de moeilijke woorden en scoren zij hoger op de tekst met makkelijke woorden. Bij 

de cloze test zijn alleen significante verschillen tussen de niveaus gevonden. Uit verdere analyses kwamen geen 

significante effecten. Daarom zijn de volgende analyses alleen uitgevoerd met de begripsvragen.  

 

 

   *P=0.001                 Figuur 2.5 
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In onderstaande figuur zijn de scores op de begripsvragen gesplitst per tekstversie, teksttype en geslacht. 

Voornamelijk is te zien dat de scores van de meisjes en de jongens bij de makkelijke tekst vrij dicht bij elkaar 

liggen en dat bij moeilijke tekst het verschil het grootst is. Ook komt bij de moeilijke tekst een interactie effect 

naar voren.   

 

 

*P=0.001                   Figuur 2.6 

 

Bij de makkelijke versie scoorde de meisjes en de jongens ongeveer even hoog op de FC Barcelona tekst en 

scoorde de jongens iets hoger op de Barcelona Fashion Week tekst, dit verschil is echter vrij klein. Bij de 

moeilijke tekst daarentegen, komt wel een significant interactie-effect naar voren. Namelijk dat de jongens een 

stuk hoger gescoord hebben op de FC Barcelona tekst dan de meisjes, en dat de meisjes een stuk hoger 

gescoord hebben op de Barcelona Fashion Week tekst dan de jongens (f=3.81; df=184; p<0.01).    

Dat uiteindelijk de meisjestekst het beste gemaakt werd door de meisjes, en de jongenstekst het beste 

door de jongens, kwam voornamelijk door de jongens. Op de jongens tekst, die de jongens ook hoger 

gewaardeerd hadden, scoorde de jongens heel hoog. Op de meisjes tekst, die de jongens lager gewaardeerd 

hadden, scoorde de jongens heel laag. Voor de meisjes was het onderwerp van de tekst minder belang. Zij 

scoorde op beide teksten ongeveer even hoog.  

 

CORRELATIES 

Tot slot hebben we nog correlaties berekend tussen de waarderingsvragen, begripsvragen, cloze test en de 

leesvaardigheidtoets. Uit deze analyses kwam een vrij hoge correlatie tussen de cloze test en de begripsvragen 

en tussen de leesvaardigheidtoets en de cloze test (r=0.59; p<0.01). Dit houdt in dat betere lezers ook hoger 

gescoord hebben op zowel de begripsvragen als de cloze test.  

De waarderingsvragen hadden een lagere, maar ook een significante correlatie met de begripsvragen 

en de cloze test (r=0.41; p<0.01), (r=0.35; p<0.01). Dit betekent dat hoe hoger de leerlingen een tekst 

waardeerde, hoe beter zij de vragen en de cloze test maakte. Dit was te verwachten gezien de 

waarderingsvragen gingen over onderwerpen als de moeilijkheid en de helderheid van de tekst. 
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Correlaties Begripsvragen Cloze test Leesvaardigheidtoets 

Begripsvragen x 0.59 (**) 0.39 (**) 

Cloze test 0.59 (**) X 0.59 (**) 

Leesvaardigheidtest 0.39 (**) 0.59 (**) x 

 

Correlaties Begripsvragen Cloze test Waarderingsvragen 

Begripsvragen x 0.59 (**) 0.41 (**) 

Cloze test 0.59 (**) X 0.35 (**) 

Waarderingsvragen 0.41 (**) 0.35 (**) x 

**P<0.01                         Figuur 2.8 
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CONCLUSIE / DISCUSSIE 

 

Uit de analyses kwamen significante correlaties tussen de begripsvragen, de cloze test, de leesvaardigheidtoets 

en de waarderingsvragen. Dit betekent dat betere lezers de toets beter gemaakt hebben dan minder goede 

lezers. Ook laat het zien dat wanneer een leerling hoog scoorde op de begripsvragen, hij of zij waarschijnlijk 

ook hoger scoorde op de cloze test. Tot slot blijkt hieruit dat de waardering voor een tekst invloed heeft op de 

resultaten. Wanneer leerlingen een tekst negatief waardeerde, op interessantheid en moeilijkheid ed. maakte 

zij de vragen bij de teksten ook slechter dan wanneer de leerling de tekst positief waardeerde.  

 Bij de verschillende niveaus blijkt dat VWO-leerlingen beter zijn dan VMBO-leerlingen. Zij hebben 

zowel de leesvaardigheidtoets als het onderzoek beter gemaakt. Het is niet zo dat VWO-leerlingen daarom ook 

minder moeite hadden met de moeilijke tekstversie, ook deze maakte zij een stuk slechter dan de makkelijke 

versie. Beide niveaus scoorde aanzienlijk hoger op de versie met de makkelijke woorden dan op de versie met 

de moeilijke woorden. Voor de begrijpelijkheid van een tekst, kunnen bij scholieren daarom moeilijke woorden 

beter zo veel mogelijk vermeden en vervangen worden door een eenvoudiger, frequenter gebruikt, synoniem. 

De resultaten gaan aanzienlijk omhoog wanneer de leerlingen alle woorden goed begrijpen.  

Daarnaast kunnen we stellen dat meisjes, zoals in eerder besproken literatuur al naar voren kwam, 

inderdaad een voorkeur hebben voor een tekst waarin vrouwelijke activiteiten worden verricht en vrouwen de 

hoofdrol spelen en dat jongens de voorkeur hebben voor een tekst waarin mannelijke activiteiten worden 

verricht en mannen de hoofdrol spelen. Dit is op beide niveaus het geval. De jongens waardeerde de tekst van 

FC Barcelona hoger en de meisjes waardeerde de tekst van de Barcelona Fashion Week hoger. Dit waren 

teksten waarvan wij verwacht hadden dat het goed aan zou sluiten bij hun interesses. 

Wat tekstbegrip betreft bleek dat bij de makkelijke variant het teksttype geen grote rol speelde. De 

meisjes en de jongens scoorden ongeveer even hoog op beide teksten. Bij de moeilijke tekst daarentegen, 

maakte het onderwerp van de tekst wel uit. Vooral voor de jongens. Zij scoorde zeer hoog op de FC Barcelona 

tekst en zeer laag op de Barcelona Fashion Week tekst. De meisjes scoorden op beide teksten ongeveer even 

hoog. Wel werd de FC Barcelona tekst hierdoor het best gemaakt door de jongens en werd de Barcelona 

Fashion Week tekst het best gemaakt door de meisjes. Dit klopt met onze eerder gestelde verwachtingen.  

 

DISCUSSIE 

De conclusie dat het gebruik van moeilijke woorden in een tekst een negatieve invloed heeft op tekstbegrip 

sluit aan bij de verwachtingen die we hadden na aanleiding van de onderzoeken van Stahl (1989, 2003) en 

Carlisle (2000). De opzet van dit onderzoek kwam ook erg overeen met de opzet van het onderzoek van Stahl 

uit 1989. Er werd gebruik gemaakt van verschillende tekstversies waarvan één met makkelijke woorden en één 

met moeilijkere synoniemen. Een belangrijke uitkomst in het onderzoek van Stahl was dat het gebruik van 

moeilijke woorden in de tekst ten koste gaat van de samenhang. Dit had tot gevolg dat de leerlingen minder 

belangrijke details als hoofdlijn gingen omschrijven. Bij ons onderzoek kwam hetzelfde soort probleem naar 

voren. Bij de multiple-choice vragen was één antwoord juist en waren de andere antwoorden onjuist. Veel van 

deze onjuiste antwoorden gingen over aspecten die wel in de tekst voorkwamen, maar niet het belangrijkste 

waren. In geval van onjuiste antwoorden is de kans dus groot dat leerlingen ook bij ons het onderscheid tussen 

hoofd- en bijzaken niet goed konden maken. 

 Daarnaast komen de resultaten wat tekstwaardering betreft overeen met de verwachtingen van 

Langerman (1990). De meisjes waardeerde de tekst hoger waarin vrouwelijke activiteiten werden verricht en 

de jongens visa versa. In tegenstelling tot wat Bray & Barron (2003-2004) stelden was het echter niet altijd het 
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geval dat ze op de tekst die ze hoger waardeerde ook beter scoorde. Uit ons onderzoek kwam dat resultaat 

alleen naar voren bij de moeilijke teksten. Bij makkelijke teksten had de tekstwaardering geen invloed op het 

tekstbegrip.  

 De resultaten van dit onderzoek zouden gebruikt kunnen worden als voorlichting voor auteurs en 

uitgevers en zouden als advies kunnen dienen bij het schrijven van leerteksten en studieboeken voor kinderen 

van de 1
e
, 2

e
 en 3

e
 klassen van de middelbare school. Als auteurs en uitgevers meer aandacht besteden aan 

woordkeuzes, waarbij moeilijke en niet-frequente woorden zoveel mogelijk worden vermeden, kan dit de 

leerprestaties van de leerlingen bevorderen. Daarnaast scheelt het, als de leerlingen de teksten ingewikkeld 

vinden, als het onderwerp van de tekst de leerlingen aanspreekt en de karakters zowel voor jongens als voor 

meisjes identificeerbaar zijn.  

  

Over het algemeen verliep het onderzoek zonder complicaties. Er was slechts een VWO klas die het onderzoek 

onder tijdsdruk gemaakt heeft omdat ze graag pauze wilde hebben, maar dit heeft voor zover te zien de 

resultaten niet beïnvloedt. Daarnaast ontbrak het vooral de VMBO-leerlingen voor een deel aan motivatie. De 

spanningsboog was minder lang en ondanks een strenge lerares waren de leerlingen snel afgeleid. Dit zou van 

invloed kunnen zijn geweest op de scores, maar gezien deze leerlingen hier in normale leersituaties ook last 

van hebben, hebben we hier in de resultaten geen rekening mee gehouden.  

Bij een eventueel vervolg onderzoek zou dit probleem wellicht vermeden kunnen worden door 

bijvoorbeeld van het onderzoek een toets te maken. Waar een cijfer voor gegeven wordt. Daarnaast is het 

interessant om dieper op de woordkeuze in te gaan. We weten nu dat moeilijke woorden een negatieve 

invloed hebben op tekstbegrip, maar niet specifiek welk soort moeilijke woorden. In dit onderzoek zijn alle 

moeilijke woorden op een hoop gegooid, maar hier is natuurlijk onderscheid in te maken. Zoals lange woorden, 

met veel letters of lettergrepen, woorden die afgeleid zijn uit het Engels of Frans, woorden die afgeleid zijn uit 

het Grieks of Latijn of woorden die wetenschappelijk zijn. Daarnaast zou het kunnen uitmaken of de moeilijke 

woorden bijwoorden, persoonsvormen of zelfstandig naamwoorden zijn. Waarschijnlijk heeft een moeilijk 

woord als persoonsvorm een grotere invloed op tekstbegrip dan een moeilijk bijwoord. Dit omdat de zin 

zonder het bijwoord nog steeds een leesbare zin is. Om deze aspecten te onderzoeken zou een zelfde soort 

onderzoek herhaald kunnen worden met bijvoorbeeld meerdere kleinere teksten waarin steeds een ander 

soort woorden gemanipuleerd is. Aan de resultaten zou men dan kunnen zien welke teksten de leerlingen het 

best begrepen hebben en met welk soort moeilijke woorden zij het meest moeite hebben.  
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Woorden Google Hits Lettergrepen Letters 

Tegenstelling   1.720.000 4 13 

Paradox       274.000 3 7 

Zelfstandig   3.590.000 3 11 

Autonoom      350.000 3 8 

Aan de ene kant   6.670.000 5 12 

Enerzijds   1.620.000 3 9 

Prachtig   4.890.000 2 8 

Subliem      218.000 2 7 

Kunstwerk      938.000 2 9 

Artefact        54.800 3 8 

Oude   15.400.000 2 4 

Lang vervlogen       102.000 3 13 

Soorten   4.970.000 2 7 

Gradaties        83.000 3 9 

Aan de andere kant   3.660.000 5 15 

Anderzijds   1.810.000 3 10 

Stad 14.800.000 1 4 

Metropool       237.000 3 9 

Geschoold       183.000 2 9 

Geletterd         31.300 3 8 

Overeenkomst   4.570.000 4 12 

Gemeenschappelijk   1.220.000 5 17 

Zeer 24.100.000 1 4 

Hogelijk, hoog    9.716.900 3 8 

Ook 108.000.000 1 3 

Eveneens     3.350.000 3 8 

Voor 170.000.000 1 4 

Voorafgaand      1.260.000 3 11 

Verzamelen    2.360.000 4 10 

Vergaderen       673.000 4 10 

Straten   1.800.000 2 7 

Boulevards         60.300 3 10 

Stoet       898.000 1 5 

Processie       148.000 3 9 

Groot 20.600.000 1 5 

Immens       271.000 2 6 

Bijna 14.000.000 2 5 

Nagenoeg   1.210.000 3 8 

Weinig 10.400.000 2 6 

Sporadisch        210.000 3 10 

Opwindend       188.000 3 9 

Enerverend         62.900 4 10 

Indrukwekkend       874.000 4 13 

Imposant       110.000 3 8 

Applaus       963.000 2 7 

Ovatie         66.600 2 6 

Bewondering       561.000 4 11 

Adoratie, adoreren         43.179 3 8 

Succesvol    2.330.000 3 9 

Zegevieren(d)          192.000 4 11 

Bestuur    2.360.000 2 7 

Gouvernement       267.000 4 12 

Alleenheerser        16.000 4 13 

Dictator      208.000 3 8 

Poging   2.670.000 2 6 

Initiatief   3.400.000 4 10 
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Voorgetrokken, voortrekken        59.450 4 13 

Begunstigd, begunstigen        43.900 3 10 

Ontwikkeld   4.170.000 3 10 

Ontplooit         74.200 2 9 

Zien 28.200.000 1 4 

Aanschouwen       306.000 3 11 

Verzet    2.010.000 2 6 

Rebellie          51.100 3 8 

Steunen    4.070.000 2 7 

Sponsoren    1.050.000 3 9 

Geven 20.500.000 2 5 

Doneren       316.000 3 7 

Staat voor 33.400.000 2 9 

Symboliseert       118.000 4 12 
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FC Barcelona, meer dan een voetbalclub              versie 1 

 

Barcelona is een stad van tegenstellingen. De hoofdstad van de zelfstandige Spaanse regio 

Catalunya, is aan de ene kant een stad vol prachtige kunstwerken uit oude tijden, 

kunstenaars en kunstliefhebbers in alle soorten, en aan de andere kant een stad met 

armoedige wijken met lelijke flatgebouwen en weinig geschoolde bewoners. Deze bewoners 

hebben wel één overeenkomst: hun liefde voor FC Barcelona. 

 

De voetbalclub, opgericht in 1899, is wereldberoemd, zeer populair in Spanje, en ook in de 

rest van de wereld. Voor de wedstrijd verzamelen de bijna honderdduizend fans zich op de 

straten, waar ze in een stoet naar het grote stadion Camp Nou vertrekken, dat ook vanavond 

bijna uitverkocht is. ‘Barça’ speelt vanavond tegen Malaga, een wedstrijd die op dit niveau 

maar weinig voorkomt. Het wordt een opwindende voorstelling, met prachtig voetbal en 

mooie doelpunten, en na een indrukwekkende wedstrijd eindigt het schouwspel met een 6-0 

eindstand. Een groot applaus volgt, een zucht van bewondering gaat door het stadion. 

 

Maar Barcelona is meer dan een voetbalclub, meer dan veel fans en meer dan een succesvol 

sportief verleden. Toen Spanje nog onder bestuur viel van alleenheerser Franco, mochten de 

Catalanen hun eigen taal niet spreken op straat, werd elke poging tot een beetje 

zelfstandigheid voor Catalonië verboden, en werd Real Madrid sterk voorgetrokken ten 

koste van Barcelona, zowel sportief als financieel. Maar sinds de dood van Franco in 1975 is 

dat veranderd, en heeft Barcelona zich ontwikkeld tot een stad waar heel veel te zien, en 

heel veel te doen is. En in Camp Nou, waar je al die tijd nog gewoon Catalaans mocht 

spreken, won FC Barcelona, geleid door Johan Cruijff, in 1974 met 5-0 van Real Madrid. 

 

Daarom is FC Barcelona, vierendertig jaar na Franco, nog altijd een symbool van verzet tegen 

Madrid, en tegen de Spaanse overheersing in Catalonië. Bovendien steunt de club sinds een 

paar jaar goede doelen, door jaarlijks miljoenen aan Unicef te geven. FC Barcelona is daarom 

veel meer dan een voetbalclub alleen: het staat voor een betere wereld.  
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FC Barcelona, meer dan een voetbalclub             versie 2 

 

Barcelona is een stad van paradoxen. De hoofdstad van de autonome Spaanse regio 

Catalunya, is enerzijds een stad vol sublieme artefacten uit lang vervlogen tijden, 

kunstenaars en kunstliefhebbers in alle gradaties, en anderzijds een metropool met 

armoedige wijken met lelijke flatgebouwen en weinig geletterde bewoners. Deze bewoners 

hebben wel één gemeenschappelijkheid: hun liefde voor FC Barcelona. 

 

De voetbalclub, opgericht in 1899, is wereldberoemd, hogelijk populair in Spanje, en 

eveneens in de rest van de wereld. Voorafgaand aan de wedstrijd vergaderen de bijna 

honderdduizend fans zich op de boulevards, waar ze in een processie naar het immense 

stadion Camp Nou vertrekken, dat ook vanavond nagenoeg uitverkocht is. ‘Barça’ speelt 

vanavond tegen Malaga, een wedstrijd die op dit niveau maar sporadisch gespeeld wordt. 

Het wordt een enerverende voorstelling, met prachtig voetbal en mooie doelpunten, en na 

een imposante wedstrijd eindigt het schouwspel met een 6-0 eindstand. Een grote ovatie 

volgt, een zucht van adoratie gaat door het stadion. 

 

Maar Barcelona is meer dan een voetbalclub, meer dan veel fans en meer dan een succesvol 

sportief verleden. Toen Spanje nog onder gouvernement viel van dictator Franco, mochten 

de Catalenen hun eigen taal niet spreken op straat, werd elke initiatief tot een beetje 

zelfstandigheid voor Catalonië verboden, en werd Real Madrid sterk begunstigd ten koste 

van Barcelona, zowel sportief als financieel. Maar sinds de dood van Franco in 1975 is dat 

veranderd, en heeft Barcelona zich ontplooid tot een stad waar heel veel te aanschouwen, 

en heel veel te doen is. En in Camp Nou, waar je al die tijd nog gewoon Catalaans mocht 

spreken, won FC Barcelona, geleid door Johan Cruijff, in 1974 met 5-0 van Real Madrid. 

 

Daarom is FC Barcelona, vierendertig jaar na Franco, nog altijd een symbool van rebellie 

tegen Madrid, en tegen de Spaanse overheersing in Catalonië. Bovendien sponsort de club 

sinds een paar jaar goede doelen, door jaarlijks miljoenen aan Unicef te doneren. FC 

Barcelona is daarom veel meer dan een voetbalclub alleen: het symboliseert een betere 

wereld.  
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De Barcelona Fashion Week, meer dan mode alleen               versie1 

 

Barcelona is een stad van tegenstellingen. De hoofdstad van de zelfstandige Spaanse regio 

Catalonië, is aan de ene kant een stad vol prachtige kunstwerken uit oude tijden, 

kunstenaars en kunstliefhebbers in alle soorten, en aan de andere kant een stad met 

armoedige wijken met lelijke flatgebouwen en weinig geschoolde bewoners. Maar al deze 

verschillende mensen hebben wel één overeenkomst: hun liefde voor mode. 

 

De modeweek, opgericht in 1981, is wereldberoemd, zeer populair in Spanje, en ook in de 

rest van de wereld. Voor de modeshows verzamelen duizenden journalisten en 

bewonderaars zich op de straten, waar ze in een stoet naar groot podium vertrekken, dat 

ook vanavond bijna uitverkocht is. Dit jaar staan collecties op het programma van Yiorgios 

Eleftheriades en Txell Miras, collecties die slechts weinig geshowd worden buiten Europa. 

Het wordt een opwindende voorstelling, met prachtige creaties en modellen, en na een 

indrukwekkende show is het publiek laaiend enthousiast. Een groot applaus volgt, een zucht 

van bewondering gaat door de hal. 

 

Maar de Fashion Week in Barcelona is meer dan een modeshow, meer dan veel publiek en 

meer dan een succesvol verleden. Toen Spanje nog onder bestuur viel van alleenheerser 

Franco, mochten de Catalanen hun eigen taal niet spreken op straat, werd elke poging tot 

een beetje zelfstandigheid voor Catalonië verboden, en werd Madrid sterk voorgetrokken 

ten koste van Barcelona. Maar sinds de dood van Franco in 1975 is dat veranderd, en heeft 

Barcelona zich ontwikkeld tot een stad waar heel veel te zien, en heel veel te doen is. Met 

bijvoorbeeld dus de Fashion Week vanaf 1981, een nieuw begin voor een vrije stad en een 

vrije regio. 

 

Daarom is het festival, na 28 jaar, nog altijd een symbool van verzet tegen Madrid, en tegen 

de Spaanse overheersing in Catalonië. Bovendien steunt het evenement sinds een paar jaar 

goede doelen, door jaarlijks miljoenen te geven aan fondsen voor jonge kunstenaars. 

Barcelona is daarom veel meer dan een modeshow alleen: het staat voor een betere wereld. 
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De Barcelona Fashion Week, meer dan mode alleen             versie 2 

 

Barcelona is een stad van paradoxen. De hoofdstad van de autonome Spaanse regio 

Catalonië, is enerzijds een stad vol sublieme artefacten uit langvervlogen tijden, kunstenaars 

en estheten in alle gradaties, en anderzijds een metropool met nooddruftige wijken met 

lelijke flatgebouwen en weinig geletterde bewoners. Maar al deze verschillende mensen 

hebben wel één gemeenschappelijkheid: hun liefde voor mode. 

 

De modeweek, opgericht in 1981, is wereldberoemd, hogelijk populair in Spanje, en 

eveneens in de rest van de wereld. voorafgaand aan de modeshows vergaderen duizenden 

journalisten en bewonderaars zich op de boulevards, waar ze in een processie naar immens 

podium vertrekken, dat ook vanavond nagenoeg uitverkocht is. Dit jaar staan collecties op 

het programma van Yiorgios Eleftheriades en Txell Miras, collecties die slechts sporadisch 

geshowd worden buiten Europa. Het wordt een enerverende voorstelling met prachtige 

creaties en modellen, en na een imposante show is het publiek laaiend enthousiast. Een 

grote ovatie volgt, een zucht van adoratie gaat door de hal. 

 

Maar de Fashion Week in Barcelona is meer dan een modeshow, meer dan veel publiek en 

meer dan een zegevierend verleden. Toen Spanje nog onder gouvernement viel van dictator 

Franco, mochten de Catalanen hun eigen taal niet spreken op straat, werd elk initiatief tot 

een beetje zelfstandigheid voor Catalonië verboden, en werd Madrid sterk begunstigd ten 

koste van Barcelona. Maar sinds de dood van Franco in 1975 is dat veranderd, en heeft 

Barcelona zich ontplooid tot een stad waar heel veel te aanschouwen, en heel veel te doen 

is. Met bijvoorbeeld dus de Fashion Week vanaf 1981, een nieuw begin voor een vrije stad 

en een vrije regio. 

 

Daarom is het festival, na 28 jaar, nog altijd een symbool van rebellie tegen Madrid, en tegen 

de Spaanse overheersing in Catalonië. Bovendien sponsort het evenement sinds een paar 

jaar goede doelen, door annueel miljoenen te doneren aan fondsen voor jonge kunstenaars. 

Barcelona is daarom veel meer dan een modeshow alleen: het symboliseert een betere 

wereld. 
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Beste leerling, 
 
 
 
Voor je ligt een leestoets, voor een onderzoek van de Universiteit Utrecht. Je leest eerst een 
tekst, waarna je een multiple choice-toets invult. Daarna krijg je een tekst met gaten, waarin 
je de ontbrekende woorden mag invullen.  
Het is de bedoeling dat je de tekst één keer leest, en daarna de vragen maakt zonder terug 
te bladeren. Je mag de tekst dus maar één keer zien! Vul bovendien bij elke vraag iets in: je 
hebt altijd kans dat je antwoord goed is, ook als je het antwoord niet weet. 
 
 
We gaan vertrouwelijk met alle data om, dus je gegevens (zoals je naam) worden niet 
gedeeld met derden. Veel succes! 
 
D. Visser 
J. Coenders 
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Naam: 
Klas:                             versie X 
Leeftijd:                      Tekst: X  
Geslacht: 
 

Hieronder volgen een aantal vragen waarin je je persoonlijke mening kan geven.  

1) Het onderwerp van de tekst sprak mij aan.   0 Ja 0 Nee  0 Geen mening 

2) Ik heb vaker iets gelezen over dit onderwerp. 0 Ja 0 Nee  0 Geen mening 

3) Ik ben zelfs ook wel eens in Barcelona geweest. 0 Ja 0 Nee  0 Geen mening 

4) Toen ik het onderwerp van de tekst zag had ik zin om de tekst te gaan lezen.    
0 Ja 0 Nee  0 Geen mening 

 
5) Ik begreep goed waar de tekst over ging.  0 Ja 0 Nee  0 Geen mening 

6) Bij het lezen van de tekst kon ik mij goed concentreren. 

0 Ja 0 Nee  0 Geen mening 

7) De tekst bevatte veel woorden die ik niet begreep. 

0 Ja 0 Nee  0 Geen mening 

De tekst vond ik:   

  8)  0 Duidelijk 0 Niet duidelijk   0 Geen mening  

  9)  0 Makkelijk 0 Moeilijk  0 Geen mening 

10) 0 Interessant 0 Niet interessant 0 Geen mening 

11) 0 Leuk  0 Niet leuk  0 Geen mening  

 

 

4) Omschrijf in maximaal 3 zinnen wat jij het liefst zou doen als je een week op vakantie zou zijn 

in Barcelona?  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5) Stel: je wordt met 1 miljoen euro afgezet in Barcelona. Waar zou jij je geld dan aan uitgeven?  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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Hieronder volgen nog een aantal inhoudelijke vragen die over de FC Barcelona-tekst 

gaan. Omcirkel het goede antwoord! 
  

6) Wat is de hoofdgedachte van de eerste alinea? 

a. Barcelona is een stad vol prachtige kunstwerken en beroemde kunstenaars. 

b. Barcelona is een stad vol met voetballiefhebbers. 

c. Barcelona is een stad met heel veel verschillende kanten. 

d. Barcelona is een stad met zowel verschillende kanten als overeenkomsten. 

 

7) In de tekst wordt beschreven dat FC Barcelona tegen Malaga speelt. Waarom is deze 

wedstrijd zo bijzonder?  

a. Omdat deze wedstrijd op dit niveau maar zelden voorkomt. 

b. Omdat FC Barcelona na 34 jaar voor het eerst weer een wedstrijd speelt. 

c. Omdat Malaga de grootste rivaal van FC Barcelona is. 

d. Omdat de nieuwe tenues van Barcelona erg indrukwekkend zijn. 

 

8) In de tekst wordt gesproken over Franco. Wie is dat?  

a. De huidige koning van Spanje 

b. Een bekend ontwerper 

c. Een topspeler van FC Barcelona 

d. Een voormalig machthebber van Spanje 

 

9) Welke stad werd er vroeger voorgetrokken? 

a. Barcelona 

b. Madrid 

c. Malaga 

d. Milaan 

 

10) Wat doet FC Barcelona met Unicef? 

a. FC Barcelona krijgt elk jaar vijf miljoen euro van Unicef. 

b. FC Barcelona steunt Unicef door elk jaar geld te geven. 

c. FC Barcelona heeft één keer vijf miljoen gegeven aan Unicef. 

d. FC Barcelona geeft medewerkers van Unicef kaarten voor wedstrijden. 
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Hieronder volgen nog een aantal inhoudelijke vragen die over de Fashion Week-tekst 

gaan.  Omcirkel het goede antwoord! 
  

11) Wat is de hoofdgedachte van de eerste alinea? 

e. Barcelona is een stad vol prachtige kunstwerken en beroemde kunstenaars. 

f. Barcelona is een stad vol met modeliefhebbers. 

g. Barcelona is een stad met heel veel verschillende kanten. 

h. Barcelona is een stad met zowel verschillende kanten als overeenkomsten. 

 

12) In de tekst wordt beschreven dat Yiorgios Eleftheriades en Txell Miras hun collecties showen. 

Waarom is dit zo bijzonder?  

a. Omdat hun collecties buiten Europa zelden geshowd worden. 

b. Omdat de Barcelona Fashion Week na 34 jaar voor het eerst weer gehouden mag 

worden. 

c. Omdat Yiorgios Eleftheriades en Txell Miras elkaars grootste concurrenten zijn. 

d. Omdat de nieuwe collecties van de ontwerpers erg indrukwekkend zijn. 

 

13) In de tekst wordt gesproken over Franco. Wie is dat?  

e. De huidige koning van Spanje 

f. Een bekend ontwerper 

g. Een topspeler van FC Barcelona 

h. Een voormalig machthebber van Spanje 

 

14) Welke stad werd er vroeger voorgetrokken? 

e. Barcelona 

f. Madrid 

g. Malaga 

h. Milaan 

 

15) Wat doet de Barcelona Fashion Week met goede doelen? 

e. De Fashion Week krijgt elk jaar vijf miljoen euro van kunstenaarsfondsen. 

f. De Fashion Week steunt kunstenaarsfondsen door elk jaar geld te geven. 

g. De Fashion Week heeft één keer vijf miljoen euro gegeven aan kunstenaarsfondsen. 

h. De Fashion Week geeft jonge kunstenaars kaarten voor shows. 
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Probeer bij de volgende tekst zo goed mogelijk de ontbrekende woorden in te vullen. 

 
FC Barcelona, meer dan een voetbalclub 
 
Barcelona is een stad van  . . . . . . . . . . . . . . . . . De hoofdstad van de zelfstandige Spaanse 
regio Catalunya, is aan de ene kant een stad vol prachtige . . . . . . . . . . . . . . . ..  uit oude 
tijden, kunstenaars en kunstliefhebbers in alle soorten, en aan de andere kant een stad met 
armoedige wijken met lelijke flatgebouwen en weinig  . . . . . . . . . . . . . . . . bewoners. Deze 
bewoners hebben wel één  . . . . . . . . . . . . . . . .: hun liefde voor FC Barcelona. 
 
De voetbalclub, opgericht in 1899, is wereldberoemd, zeer populair in Spanje, en ook in de 
rest van de wereld. Voor de wedstrijd  . . . . . . . . . . . . . . . . de bijna honderdduizend fans zich 
op de straten, waar ze in een  . . . . . . . . . . . . . . . . naar het grote stadion Camp Nou 
vertrekken, dat ook vanavond bijna uitverkocht is. ‘Barça’ speelt vanavond tegen Malaga, 
een wedstrijd die op dit niveau . . . . . . . . . . . . . . . . voorkomt. Het wordt een opwindende 
voorstelling, met prachtig voetbal en mooie doelpunten, en na een indrukwekkende 
wedstrijd eindigt het schouwspel met een 6-0 eindstand. Een groot  . . . . . . . . . . . . . volgt, 
een zucht van bewondering gaat door het stadion. 
 
Maar Barcelona is meer dan een voetbalclub, meer dan veel fans en meer dan een succesvol  
sportief verleden. Toen Spanje nog onder  . . . . . . . . . . . . . . . .  viel van alleenheerser Franco,  
mochten de Catalenen hun eigen taal niet spreken op straat, werd elke poging tot een beetje  
zelfstandigheid voor Catalonië verboden, en werd Real Madrid sterk  . . . . . . . . . . . . . . . . ten  
koste van Barcelona, zowel sportief als financieel. Maar sinds de dood van Franco in 1975 is 
dat is dat veranderd, en heeft Barcelona zich . . . . . . . . . . . . . . . . tot een stad waar heel veel 
te zien, en heel veel te doen is. En in Camp Nou, waar je al die tijd nog gewoon Catalaans 
mocht spreken, won FC Barcelona, geleid door Johan Cruijff, in 1974 met 5-0 van Real 
Madrid. 
 
Daarom is FC Barcelona, vierendertig jaar na Franco, nog altijd een symbool van  . . . . . . . . . . 
. . . . tegen Madrid, en tegen de Spaanse overheersing in Catalonië. Bovendien  . . . . . . . . . . . 
. . . . . de club sinds een paar jaar goede doelen, door jaarlijks miljoenen aan Unicef te geven. 
FC Barcelona is daarom veel meer dan een voetbalclub alleen: het  . . . . . . . . . . . . . . . . een 
betere wereld.  
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Probeer bij de volgende tekst zo goed mogelijk de ontbrekende woorden in te vullen. 

 
FC Barcelona, meer dan een voetbalclub 
Barcelona is een stad van  . . . . . . . . . . . . . . . . . De hoofdstad van de zelfstandige Spaanse 
regio Catalunya, is aan de ene kant een stad vol prachtige . . . . . . . . . . . . . . . ..  uit oude 
tijden, kunstenaars en kunstliefhebbers in alle soorten, en aan de andere kant een stad met 
armoedige wijken met lelijke flatgebouwen en weinig  . . . . . . . . . . . . . . . . bewoners. Deze 
bewoners hebben wel één  . . . . . . . . . . . . . . . .: hun liefde voor FC Barcelona. 
 
De voetbalclub, opgericht in 1899, is wereldberoemd, zeer populair in Spanje, en ook in de 
rest van de wereld. Voor de wedstrijd  . . . . . . . . . . . . . . . . de bijna honderdduizend fans zich 
op de straten, waar ze in een  . . . . . . . . . . . . . . . . naar het grote stadion Camp Nou 
vertrekken, dat ook vanavond bijna uitverkocht is. ‘Barça’ speelt vanavond tegen Malaga, 
een wedstrijd die op dit niveau . . . . . . . . . . . . . . . . voorkomt. Het wordt een opwindende 
voorstelling, met prachtig voetbal en mooie doelpunten, en na een indrukwekkende 
wedstrijd eindigt het schouwspel met een 6-0 eindstand. Een groot  . . . . . . . . . . . . . volgt, 
een zucht van bewondering gaat door het stadion. 
 
Maar Barcelona is meer dan een voetbalclub, meer dan veel fans en meer dan een succesvol  
sportief verleden. Toen Spanje nog onder  . . . . . . . . . . . . . . . .  viel van alleenheerser Franco,  
mochten de Catalenen hun eigen taal niet spreken op straat, werd elke poging tot een beetje  
zelfstandigheid voor Catalonië verboden, en werd Real Madrid sterk  . . . . . . . . . . . . . . . . ten  
koste van Barcelona, zowel sportief als financieel. Maar sinds de dood van Franco in 1975 is 
dat is dat veranderd, en heeft Barcelona zich . . . . . . . . . . . . . . . . tot een stad waar heel veel 
te zien, en heel veel te doen is. En in Camp Nou, waar je al die tijd nog gewoon Catalaans 
mocht spreken, won FC Barcelona, geleid door Johan Cruijff, in 1974 met 5-0 van Real 
Madrid. 
 
Daarom is FC Barcelona, vierendertig jaar na Franco, nog altijd een symbool van  . . . . . . . . . . 
. . . . tegen Madrid, en tegen de Spaanse overheersing in Catalonië. Bovendien  . . . . . . . . . . . 
. . . . . de club sinds een paar jaar goede doelen, door jaarlijks miljoenen aan Unicef te geven. 
FC Barcelona is daarom veel meer dan een voetbalclub alleen: het  . . . . . . . . . . . . . . . . een 
betere wereld.  
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Probeer bij de volgende tekst zo goed mogelijk de ontbrekende woorden in te vullen. 

De Barcelona Fashion Week, meer dan mode alleen.  
 
Barcelona is een stad van  . . . . . . . . . . . . . . . . De hoofdstad van de zelfstandige Spaanse regio  
Catalonië, is aan de ene kant een stad vol . . . . . . . . . . . . . . . .  uit oude tijden, kunstenaars en  
kunstliefhebbers in alle soorten, en aan de andere kant een stad met  armoedige wijken met 
lelijke flatgebouwen en weinig  . . . . . . . . . . . . . . . . bewoners. Maar al deze verschillende 
mensen hebben wel één  . . . . . . . . . . . . . . . .: hun liefde voor mode. 
 
De modeweek, opgericht in 1981, is wereldberoemd, zeer populair in Spanje, en ook in de 
rest van de wereld. Voor de modeshows  . . . . . . . . . . . . . . . . duizenden journalisten en 
bewonderaars zich op de straten, waar ze in een . . . . . . . . . . . . . . . naar groot podium 
vertrekken, dat ook vanavond bijna uitverkocht is. Dit jaar staan collecties op het 
programma van Yiorgios Eleftheriades en Txell Miras, collecties die slechts  . . . . . . .  . . . . . . . 
..   geshowd worden buiten Europa. Het wordt een opwindende voorstelling, met prachtige 
creaties en modellen, en na een indrukwekkende show is het  publiek laaiend enthousiast. 
Een groot  . . . . . . . . . . . volgt, een zucht van bewondering gaat door de  hal. 
 
Maar de Fashion Week in Barcelona is meer dan een modeshow, meer dan veel publiek en 
meer dan een succesvol verleden. Toen Spanje nog onder  . . . . . . . . . . . . . . . . viel van 
alleenheerser Franco, mochten de Catalanen hun eigen taal niet spreken op straat, werd 
elke poging tot een beetje zelfstandigheid voor Catalonië verboden, en werd Madrid sterk  . . 
. . . . . . . . . . . . . . ten koste van Barcelona. Maar sinds de dood van Franco in 1975 is dat is dat 
veranderd, en heeft Barcelona zich . . . . . . . . . . . . . . . .  tot een stad waar heel veel te zien, en 
heel veel te doen is. Met bijvoorbeeld dus de Fashion week vanaf 1981, een nieuw begin 
voor een vrije stad en een vrije regio.  
 
Daarom is de het festival, na 28 jaar, nog altijd een symbool van  . . . . . . . . . . . . . . . . tegen 
Madrid, en tegen de Spaanse overheersing in Catalonië. Bovendien  . . . . . . . . . . . . . . . . het 
evenement sinds een paar jaar goede doelen, door jaarlijks miljoenen aan te geven aan 
fondsen voor jonge kunstenaars. Barcelona is daarom veel meer dan een modeshow alleen: 
het  . . . . . . . . . . . . . . . . een betere wereld. 
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Probeer bij de volgende tekst zo goed mogelijk de ontbrekende woorden in te vullen. 

De Barcelona Fashion Week, meer dan mode alleen.  
 
Barcelona is een stad van  . . . . . . . . . . . . . . . . De hoofdstad van de zelfstandige Spaanse regio  
Catalonië, is aan de ene kant een stad vol . . . . . . . . . . . . . . . .  uit oude tijden, kunstenaars en  
kunstliefhebbers in alle soorten, en aan de andere kant een stad met  armoedige wijken met 
lelijke flatgebouwen en weinig  . . . . . . . . . . . . . . . . bewoners. Maar al deze verschillende 
mensen hebben wel één  . . . . . . . . . . . . . . . .: hun liefde voor mode. 
 
De modeweek, opgericht in 1981, is wereldberoemd, zeer populair in Spanje, en ook in de 
rest van de wereld. Voor de modeshows  . . . . . . . . . . . . . . . . duizenden journalisten en 
bewonderaars zich op de straten, waar ze in een . . . . . . . . . . . . . . . naar groot podium 
vertrekken, dat ook vanavond bijna uitverkocht is. Dit jaar staan collecties op het 
programma van Yiorgios Eleftheriades en Txell Miras, collecties die slechts  . . . . . . .  . . . . . . . 
..   geshowd worden buiten Europa. Het wordt een opwindende voorstelling, met prachtige 
creaties en modellen, en na een indrukwekkende show is het  publiek laaiend enthousiast. 
Een groot  . . . . . . . . . . . volgt, een zucht van bewondering gaat door de  hal. 
 
Maar de Fashion Week in Barcelona is meer dan een modeshow, meer dan veel publiek en 
meer dan een succesvol verleden. Toen Spanje nog onder  . . . . . . . . . . . . . . . . viel van 
alleenheerser Franco, mochten de Catalanen hun eigen taal niet spreken op straat, werd 
elke poging tot een beetje zelfstandigheid voor Catalonië verboden, en werd Madrid sterk  . . 
. . . . . . . . . . . . . . ten koste van Barcelona. Maar sinds de dood van Franco in 1975 is dat is dat 
veranderd, en heeft Barcelona zich . . . . . . . . . . . . . . . .  tot een stad waar heel veel te zien, en 
heel veel te doen is. Met bijvoorbeeld dus de Fashion week vanaf 1981, een nieuw begin 
voor een vrije stad en een vrije regio. 
 
Daarom is de het festival, na 28 jaar, nog altijd een symbool van  . . . . . . . . . . . . . . . . tegen 
Madrid, en tegen de Spaanse overheersing in Catalonië. Bovendien  . . . . . . . . . . . . . . . . het 
evenement sinds een paar jaar goede doelen, door jaarlijks miljoenen aan te geven aan 
fondsen voor jonge kunstenaars. Barcelona is daarom veel meer dan een modeshow alleen: 
het  . . . . . . . . . . . . . . . . een betere wereld. 
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SPSS-Output 
 
Chronbachs alpha 
 
Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,732 11 

 
 

 
Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 

,577 ,578 5 

 
 Scale Statistics 
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

3,3676 1,636 1,27902 5 

 
 Item Statistics 
 

  Mean Std. Deviation N 

tekstbegrip1 ,2541 ,43651 185 

tekstbegrip2 ,7784 ,41646 185 

tekstbegrip3 ,7297 ,44530 185 

tekstbegrip4 ,7946 ,40509 185 

tekstbegrip5 ,8108 ,39272 185 

 
Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items N of Items 

,780 ,765 14 
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Item Statistics 
 

  Mean Std. Deviation N 

cloze1 ,4324 ,83212 185 

cloze2 ,8757 1,18446 185 

cloze3 ,4486 ,83978 185 

cloze4 1,7568 1,30228 185 

cloze5 1,1351 1,21051 185 

cloze6 1,5243 1,33135 185 

cloze7 1,9946 1,24017 185 

cloze8 1,1243 1,12805 185 

cloze9 1,4973 1,39924 185 

cloze10 1,5135 1,22078 185 

cloze11 1,3081 1,25421 185 

cloze12 ,7514 1,13387 185 

cloze13 1,3946 1,28155 185 

cloze14 ,4054 ,88648 185 

 
T-test 
 Group Statistics 
 

  niveau N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Somwaardering vmbo 81 21,6667 5,26070 ,58452 

vwo 104 23,0096 5,11137 ,50121 

 
 Independent Samples Test 
 

  

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference Std. Error Difference 
95% Confidence Interval 

of the Difference 

 Somwaardering               Lower Upper 

 Equal variances 
assumed ,066 ,798 -1,750 183 ,082 -1,34295 ,76722 -2,85668 ,17079 

  Equal variances 
not assumed     -1,744 169,654 ,083 -1,34295 ,76999 -2,86294 ,17704 

 
 
T-test 
 Group Statistics 
 

  niveau N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Sombegrip vmbo 81 2,9259 1,38544 ,15394 

vwo 104 3,7115 1,07643 ,10555 

 
 Independent Samples Test 
 

  

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference Std. Error Difference 
95% Confidence Interval 

of the Difference 
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    Sombegrip               Lower Upper 

 Equal variances 
assumed 5,729 ,018 -4,341 183 ,000 -,78561 ,18097 -1,14267 -,42856 

  Equal variances 
not assumed     -4,209 147,573 ,000 -,78561 ,18665 -1,15446 -,41676 

 
 
 Group Statistics 
 

  niveau N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Somcloze vmbo 81 11,2963 7,60501 ,84500 

vwo 104 19,9519 6,83279 ,67001 

 
 Independent Samples Test 
 

  

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference Std. Error Difference 
95% Confidence Interval 

of the Difference 

 Somcloze               Lower Upper 

 Equal variances 
assumed 3,721 ,055 -8,134 183 ,000 -8,65563 1,06411 -10,75513 -6,55612 

  Equal variances 
not assumed     -8,026 162,367 ,000 -8,65563 1,07840 -10,78512 -6,52614 

 
 Group Statistics 
 

  niveau N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

citotoets, maximaal 25 vmbo 81 11,7037 4,67559 ,51951 

vwo 104 18,5385 4,25161 ,41690 

 
 Independent Samples Test 
 

  

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

 citotoets, maximaal 25               Lower Upper 

 Equal variances 
assumed 1,099 ,296 -10,383 183 ,000 -6,83476 ,65826 -8,13352 -5,53600 

  Equal variances 
not assumed     -10,261 163,539 ,000 -6,83476 ,66611 -8,15004 -5,51948 

 

  



Pagina | 35  
 

 Correlations 
 

  Sombegrip Somcloze 

Sombegrip Pearson Correlation 1 ,592(**) 

Sig. (2-tailed)   ,000 

N 185 185 

Somcloze Pearson Correlation ,592(**) 1 

Sig. (2-tailed) ,000   

N 185 185 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 Correlations 
 

  Sombegrip Somcloze 
citotoets, 

maximaal 25 

Sombegrip Pearson Correlation 1 ,592(**) ,386(**) 

Sig. (2-tailed)   ,000 ,000 

N 185 185 185 

Somcloze Pearson Correlation ,592(**) 1 ,588(**) 

Sig. (2-tailed) ,000   ,000 

N 185 185 185 

citotoets, maximaal 25 Pearson Correlation ,386(**) ,588(**) 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000   

N 185 185 185 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 Correlations 
 

  Sombegrip Somcloze 
Somwaard

ering 

Sombegrip Pearson Correlation 1 ,592(**) ,413(**) 

Sig. (2-tailed)   ,000 ,000 

N 185 185 185 

Somcloze Pearson Correlation ,592(**) 1 ,346(**) 

Sig. (2-tailed) ,000   ,000 

N 185 185 185 

Somwaardering Pearson Correlation ,413(**) ,346(**) 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000   

N 185 185 185 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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MEISJES 
 Descriptive Statistics 
 

Dependent Variable: Sombegrip  

teksttype tekstversie Mean Std. Deviation N 

Jongenstekst Makkelijke tekst 4,0500 1,05006 20 

Moeilijke tekst 3,1053 1,32894 19 

Total 3,5897 1,27151 39 

Meisjestekst Makkelijke tekst 3,0000 1,17260 17 

Moeilijke tekst 3,0357 1,23175 28 

Total 3,0222 1,19637 45 

Total Makkelijke tekst 3,5676 1,21428 37 

Moeilijke tekst 3,0638 1,25809 47 

Total 3,2857 1,25699 84 

 
 Tests of Between-Subjects Effects 
 

Dependent Variable: Sombegrip  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 15,439(a) 3 5,146 3,558 ,018 

Intercept 882,499 1 882,499 610,179 ,000 

teksttype * tekstversie 15,439 3 5,146 3,558 ,018 

Error 115,704 80 1,446     

Total 1038,000 84       

Corrected Total 131,143 83       

a  R Squared = ,118 (Adjusted R Squared = ,085) 
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JONGENS 
 
 Descriptive Statistics 
 

Dependent Variable: Sombegrip  

tekstversie teksttype Mean Std. Deviation N 

Makkelijke tekst Jongenstekst 3,9643 1,10494 28 

Meisjestekst 3,3214 1,33482 28 

Total 3,6429 1,25667 56 

Moeilijke tekst Jongenstekst 3,6154 1,09825 26 

Meisjestekst 2,5789 1,38707 19 

Total 3,1778 1,31924 45 

Total Jongenstekst 3,7963 1,10538 54 

Meisjestekst 3,0213 1,39080 47 

Total 3,4356 1,29935 101 

 
 Tests of Between-Subjects Effects 
 

Dependent Variable: Sombegrip  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 22,975(a) 3 7,658 5,093 ,003 

Intercept 1118,076 1 1118,076 743,561 ,000 

tekstversie * teksttype 22,975 3 7,658 5,093 ,003 

Error 145,857 97 1,504     

Total 1361,000 101       

Corrected Total 168,832 100       

a  R Squared = ,136 (Adjusted R Squared = ,109) 
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 Descriptive Statistics 
 

Dependent Variable: Somwaardering  

indien van toepassing teksttype Mean Std. Deviation N 

meisje Jongenstekst 20,6154 5,04514 39 

Meisjestekst 22,1333 4,87852 45 

Total 21,4286 4,98500 84 

jongen Jongenstekst 24,5926 5,48245 54 

Meisjestekst 21,7021 4,59165 47 

Total 23,2475 5,26575 101 

Total Jongenstekst 22,9247 5,63228 93 

Meisjestekst 21,9130 4,71298 92 

Total 22,4216 5,20614 185 
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 Tests of Between-Subjects Effects 
 

Dependent Variable: Somwaardering  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 409,816(a) 3 136,605 5,402 ,001 

Intercept 90450,400 1 90450,400 3576,679 ,000 

geslacht * teksttype 409,816 3 136,605 5,402 ,001 

Error 4577,298 181 25,289     

Total 97992,000 185       

Corrected Total 4987,114 184       

a  R Squared = ,082 (Adjusted R Squared = ,067) 
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Dependent Variable: Sombegrip  

niveau tekstversie teksttype indien van toepassing Mean Std. Deviation N 

vmbo Makkelijke tekst Jongenstekst meisje 3,4286 1,27242 7 

jongen 3,6000 1,29835 15 

Total 3,5455 1,26217 22 

Meisjestekst meisje 2,5000 1,41421 8 

jongen 2,9333 1,33452 15 

Total 2,7826 1,34693 23 

Total meisje 2,9333 1,38701 15 

jongen 3,2667 1,33735 30 

Total 3,1556 1,34765 45 

Moeilijke tekst Jongenstekst meisje 2,6000 1,42984 10 

jongen 3,3750 1,50594 8 

Total 2,9444 1,47418 18 

Meisjestekst meisje 2,5455 1,21356 11 

jongen 2,0000 1,41421 7 

Total 2,3333 1,28338 18 

Total meisje 2,5714 1,28730 21 

jongen 2,7333 1,57963 15 

Total 2,6389 1,39699 36 

Total Jongenstekst meisje 2,9412 1,39062 17 

jongen 3,5217 1,34400 23 

Total 3,2750 1,37724 40 

Meisjestekst meisje 2,5263 1,26352 19 

jongen 2,6364 1,39882 22 

Total 2,5854 1,32241 41 

Total meisje 2,7222 1,32258 36 

jongen 3,0889 1,42737 45 

Total 2,9259 1,38544 81 

vwo Makkelijke tekst Jongenstekst meisje 4,3846 ,76795 13 

jongen 4,3846 ,65044 13 

Total 4,3846 ,69725 26 

Meisjestekst meisje 3,4444 ,72648 9 

jongen 3,7692 1,23517 13 

Total 3,6364 1,04860 22 

Total meisje 4,0000 ,87287 22 

jongen 4,0769 1,01678 26 

Total 4,0417 ,94437 48 

Moeilijke tekst Jongenstekst meisje 3,6667 1,00000 9 

jongen 3,7222 ,89479 18 

Total 3,7037 ,91209 27 

Meisjestekst meisje 3,3529 1,16946 17 

jongen 2,9167 1,31137 12 

Total 3,1724 1,22675 29 

Total meisje 3,4615 1,10384 26 

jongen 3,4000 1,13259 30 

Total 3,4286 1,10958 56 

Total Jongenstekst meisje 4,0909 ,92113 22 

jongen 4,0000 ,85635 31 

Total 4,0377 ,87623 53 
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Meisjestekst meisje 3,3846 1,02282 26 

jongen 3,3600 1,31909 25 

Total 3,3725 1,16552 51 

Total meisje 3,7083 1,03056 48 

jongen 3,7143 1,12354 56 

Total 3,7115 1,07643 104 

Total Makkelijke tekst Jongenstekst meisje 4,0500 1,05006 20 

jongen 3,9643 1,10494 28 

Total 4,0000 1,07188 48 

Meisjestekst meisje 3,0000 1,17260 17 

jongen 3,3214 1,33482 28 

Total 3,2000 1,27208 45 

Total meisje 3,5676 1,21428 37 

jongen 3,6429 1,25667 56 

Total 3,6129 1,23387 93 

Moeilijke tekst Jongenstekst meisje 3,1053 1,32894 19 

jongen 3,6154 1,09825 26 

Total 3,4000 1,21356 45 

Meisjestekst meisje 3,0357 1,23175 28 

jongen 2,5789 1,38707 19 

Total 2,8511 1,30182 47 

Total meisje 3,0638 1,25809 47 

jongen 3,1778 1,31924 45 

Total 3,1196 1,28253 92 

Total Jongenstekst meisje 3,5897 1,27151 39 

jongen 3,7963 1,10538 54 

Total 3,7097 1,17566 93 

Meisjestekst meisje 3,0222 1,19637 45 

jongen 3,0213 1,39080 47 

Total 3,0217 1,29223 92 

Total meisje 3,2857 1,25699 84 

jongen 3,4356 1,29935 101 

Total 3,3676 1,27902 185 

 
 Tests of Between-Subjects Effects 
 

Dependent Variable: Sombegrip  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 63,327(a) 4 15,832 11,990 ,000 

Intercept 1978,465 1 1978,465 1498,345 ,000 

niveau 30,899 1 30,899 23,400 ,000 

tekstversie 13,486 1 13,486 10,213 ,002 

teksttype 19,818 1 19,818 15,009 ,000 

geslacht ,139 1 ,139 ,105 ,746 

Error 237,678 180 1,320     

Total 2399,000 185       

Corrected Total 301,005 184       

a  R Squared = ,210 (Adjusted R Squared = ,193) 
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 Tests of Between-Subjects Effects 
 

Dependent Variable: Sombegrip  
a  R Squared = ,210 (Adjusted R Squared = ,193) 
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Dependent Variable: Somcloze  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 3490,163(a) 3 1163,388 22,504 ,000 

Intercept 43729,867 1 43729,867 845,905 ,000 

niveau 3465,873 1 3465,873 67,043 ,000 

tekstversie 44,886 1 44,886 ,868 ,353 

niveau * tekstversie 43,821 1 43,821 ,848 ,358 

Error 9356,973 181 51,696     

Total 61172,000 185       

Corrected Total 12847,135 184       

a  R Squared = ,272 (Adjusted R Squared = ,260) 
 
Dependent Variable: Sombegrip  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 43,053(a) 2 21,526 15,188 ,000 

Intercept 1999,616 1 1999,616 1410,842 ,000 

niveau 31,797 1 31,797 22,434 ,000 

tekstversie 14,949 1 14,949 10,548 ,001 

Error 257,952 182 1,417     

Total 2399,000 185       

Corrected Total 301,005 184       

a  R Squared = ,143 (Adjusted R Squared = ,134) 
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 Tests of Between-Subjects Effects 
 

Dependent Variable: Sombegrip  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 39,445(a) 7 5,635 3,813 ,001 

Intercept 1977,651 1 1977,651 1338,291 ,000 

geslacht * teksttype * 
tekstversie 39,445 7 5,635 3,813 ,001 

Error 261,561 177 1,478     

Total 2399,000 185       

Corrected Total 301,005 184       

a  R Squared = ,131 (Adjusted R Squared = ,097) 
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Descriptive Statistics 
 

Dependent Variable: Sombegrip  

indien van toepassing teksttype tekstversie Mean Std. Deviation N 

meisje Jongenstekst Makkelijke tekst 4,0500 1,05006 20 

Moeilijke tekst 3,1053 1,32894 19 

Total 3,5897 1,27151 39 

Meisjestekst Makkelijke tekst 3,0000 1,17260 17 

Moeilijke tekst 3,0357 1,23175 28 

Total 3,0222 1,19637 45 

Total Makkelijke tekst 3,5676 1,21428 37 

Moeilijke tekst 3,0638 1,25809 47 

Total 3,2857 1,25699 84 

jongen Jongenstekst Makkelijke tekst 3,9643 1,10494 28 

Moeilijke tekst 3,6154 1,09825 26 

Total 3,7963 1,10538 54 

Meisjestekst Makkelijke tekst 3,3214 1,33482 28 

Moeilijke tekst 2,5789 1,38707 19 

Total 3,0213 1,39080 47 

Total Makkelijke tekst 3,6429 1,25667 56 

Moeilijke tekst 3,1778 1,31924 45 

Total 3,4356 1,29935 101 

Total Jongenstekst Makkelijke tekst 4,0000 1,07188 48 

Moeilijke tekst 3,4000 1,21356 45 

Total 3,7097 1,17566 93 

Meisjestekst Makkelijke tekst 3,2000 1,27208 45 

Moeilijke tekst 2,8511 1,30182 47 

Total 3,0217 1,29223 92 

Total Makkelijke tekst 3,6129 1,23387 93 

Moeilijke tekst 3,1196 1,28253 92 

Total 3,3676 1,27902 185 
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 Tests of Between-Subjects Effects 
 

Dependent Variable: Sombegrip  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 43,158(a) 3 14,386 10,098 ,000 

Intercept 1983,886 1 1983,886 1392,619 ,000 

niveau * tekstversie 43,158 3 14,386 10,098 ,000 

Error 257,848 181 1,425     

Total 2399,000 185       

Corrected Total 301,005 184       

a  R Squared = ,143 (Adjusted R Squared = ,129) 
 
 

 Descriptive Statistics 
 

Dependent Variable: Sombegrip  

niveau tekstversie Mean Std. Deviation N 

vmbo Makkelijke tekst 3,1556 1,34765 45 

Moeilijke tekst 2,6389 1,39699 36 

Total 2,9259 1,38544 81 

vwo Makkelijke tekst 4,0417 ,94437 48 

Moeilijke tekst 3,4286 1,10958 56 

Total 3,7115 1,07643 104 

Total Makkelijke tekst 3,6129 1,23387 93 

Moeilijke tekst 3,1196 1,28253 92 

Total 3,3676 1,27902 185 

 

 
 


