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Abstract(

(

Er*zijn*verschillende*middelen*die*de*lezer*helpen*een*tekst*beter*te*kunnen*begrijpen.*
Een*afbeelding*is*zo’n*hulpmiddel.*Er*zijn*verschillende*onderzoeken*die*laten*zien*dat*
afbeeldingen* en* advance* organizers* een* positief* effect* hebben* op* het* tekstbegrip*
van* lezers.* Sommige* onderzoekers* beweren* echter* dat* afbeeldingen* en* advance*
organizers*geen*invloed*hebben.*Een*eenduidige*conclusie* is*tot*nu*toe*uitgebleven.*
In* dit* onderzoek* is* daarom* nogmaals* geprobeerd* een* antwoord* te* vinden* op* de*
vraag*wat*de*invloed*is*van*afbeeldingen*en*advance*organizers*op*tekstbegrip.*Hier*
is*de* factor* tekstlengte*aan* toegevoegd.*Er*werkten*57* leerlingen*uit*groep*7*en*8*
mee* aan* de* studie.* Van* twee* teksten* zijn* drie* tekstversies* ontworpen:* een* met*
afbeeldingen,* een* met* advance* organizer* en* een* zonder* afbeelding* of* advance*
organizer.* Uit* de* resultaten* bleek* dat* zowel* afbeeldingen* als* advance* organizers*
geen*significant*effect*hadden*op*tekstbegrip.**
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1.(Inleiding(
!
‘Today&a&reader,&tomorrow&a&leader.’&
&
Een& inspirerend&citaat&van&Margaret&Fuller& (Youth&Leaders&Academy,&2011)&dat&het&
belang& van& lezen& beschrijft.& Lezen& helpt& ons& te& begrijpen& en& geeft& houvast& in& een&
wereld&waar&abstracte&concepten&de&boventoon&voeren.&In&onze&maatschappij&is&het&
normaal&dat&je&als&kind&leert&lezen,&het&is&de&basis&van&een&geleerd&leven.&Leren&lezen&
is&geen&gemakkelijke&klus,&het&vergt&enige&intelligentie&en&doorzettingsvermogen.&Om&
de& lezer& een& handje& te& helpen& worden& er& vaak& afbeeldingen& aan& een& tekst&
toegevoegd.&Zij&kunnen&de&tekst&aantrekkelijker&maken,&maar&fungeren&vaak&ook&als&
ondersteuning&bij& tekstbegrip.& Je&kunt&hierbij&denken&aan&een& instructiehandleiding&
begeleid&door&stapgvoorgstap&plaatjes,&maar&ook&een&verhalende&tekst&met&foto’s&van&
het& beschrevene.& Die& ondersteunende& functie& van& afbeeldingen& bij& tekst& zal& in& dit&
artikel&nader&onderzocht&worden.&&
& Ook&zal&ik&kijken&naar&de&het&verschil&tussen&de&functie&van&een&afbeelding&en&
een&advance&organizers.& Een&advance&organizer& is& een& schematische&weergave&van&
de& inhoud& van& een& tekst.& Dit& hulpmiddel& dient& complexe& zaken& en& taken& te&
structureren& en& koppelt& nieuwe& informatie& aan& bestaande& informatie& (Ylvisaker,&
2008).& Er& zijn& onderzoeken& waaruit& blijkt& dat& informatieve& plaatjes& en& advance&
organizers&een&positieve&invloed&hebben&op&tekstbegrip&(Carney&&&Levin,&2002),&maar&
anderen&vonden&hier&juist&weinig&of&geen&effect&voor&(Lina,&2012;&Wagenaar,&2012).&
Hierbij& rijst& de& vraag& of& nongverbale& informatie& net& zo& belangrijk& is& als& verbale&
informatie.&Butters&(2004)&meent&dat,&hoewel&er&weinig&aandacht&wordt&gegeven&aan&
nongverbale&informatie&in&teksten,&het&wel&degelijk&van&belang&is.&
& Dit& leidt& ons& naar& de& hoofdvraag& van& dit& artikel:& ‘Wat& is& de& invloed& van&
afbeeldingen&en&advance&organizers&op&tekstbegrip&bij&kinderen&uit&groep&7&en&8?’.&
Hierbij&ga&ik&na&of&het&bij&langere&teksten&zo&is&dat&afbeeldingen&wel&invloed&hebben&
op&tekstbegrip.&Ik&bouw&hiermee&voort&op&de&onderzoeken&van&Wagenaar&(2012)&en&
Lina&(2012).&Zij&vonden&geen&effect&bij&teksten&tussen&de&300&en&500&woorden.&In&dit&
onderzoek&zijn&twee&teksten&gebruikt&van&minstens&800&woorden.&
& In& sectie& 2& zal& ik& enkele& studies& bespreken& die& relevant& zijn& voor& dit&
onderzoek.& Vervolgens& zal& ik& in& de& sectie& 3& toelichting& geven& over& de&
operationalisatie.&Daarna&worden&de& resultaten&besproken& in& sectie&4,&waarop&een&
samenvattende& conclusie& volgt& in& sectie& 5.& Onder& ‘Discussie’& in& sectie& 6& worden&
kritische& noten& bij& de& huidige& studie& geplaatst& en& een& er& wordt& een& blik& op&
vervolgonderzoek&gegeven.&&

2.(Theoretisch(kader 
!
In&dit&onderzoek&wordt&voortgebouwd&op&de&vele&onderzoeken&naar&de&invloed&van&
afbeeldingen& en& advance& organizers& bij& teksten.& Ik& zal& eerst& de& term& tekstbegrip&
verduidelijken,& alvorens& ik& me& richt& op& literatuur& die& de& mentale&
verwerkingsprocessen& bespreekt.& Daarna& zal& ik& ingaan& op& onderzoeken& naar& de&
invloed&van&afbeeldingen&en&advance&organizers.&
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2.1(Tekstbegrip(
!
Om& te& weten& wat& de& invloed& van& afbeeldingen& op& tekstbegrip& is,& moet& eerst& het&
concept&tekstbegrip&uitgelegd&worden.&De&grondlegger&van&dit&concept&is&Kintsch.&Hij&
onderscheidt& drie& niveaus& van& tekstbegrip& in& het& constructiongintegrationmodel&
(Kintsch,& 1998;& Zwaan& && Rapp,& 2006).& Het& eerste& niveau,& een& representatie& op&
oppervlakteniveau,&bestaat&uit& het&begrip& van& letterlijke&woorden&en& zinnen&uit& de&
gelezen&tekst.&Dit&blijft&maar&heel&kort&in&het&geheugen.&Op&het&tweede&niveau,&textg
baseniveau,&worden&deze&woorden&en& zinnen&met&elkaar& in& verband&gebracht.&Het&
krijgt& dan& daadwerkelijk& betekenis& en& de& lezer& kan& de& concepten& in& de& tekst&
begrijpen& (Zwaan&&&Rapp,&2006).&Het&derde&en& laatste&niveau& is&het& situatiemodel.&
Als& een& lezer& een& tekst& op& dit& niveau& begrijpt,& heeft& hij& de& informatie& uit& de& tekst&
samengevoegd& met& zijn& voorkennis.& Wanneer& we& van& tekstbegrip& op&
situatiemodelniveau& spreken,& heeft& de& lezer& een& mentale& representatie& gemaakt&
waardoor&hij&de&gelezen&tekst&veel&langer&kan&onthouden&(Kintsch,&1998).&
!
2.2(Verwerkingsproces(van(visuele(informatie(
!
Nu&het&concept&tekstbegrip&is&uitgelegd,&kunnen&we&verder&naar&het&gedeelte&over&de&
theorieën&en&modellen&over&de&verwerking&van&visuele&informatie.&Om&onderzoeken&
naar&de& invloed&van&afbeeldingen&en&advance&organizers&op& tekstbegrip& te& kunnen&
bespreken,& zal& ik& enkele& theoretische& raamwerken& bespreken.& Vekiri& (2002)& heeft&
drie&belangrijke&theorieën&gebundeld&na&een&review&van&vele&studies&naar&grafische&
weergaven.&Zij&kwam&tot&de&conclusie&dat&er&drie&perspectieven&zijn&die&de& invloed&
van&afbeeldingen&op&tekst&zouden&kunnen&verklaren,&namelijk&de&dual*coding*theory,*
de& visual* argument* hypothesis* en& de& conjoint* retention* hypothesis.* Deze&
perspectieven&zijn&alledrie&gebaseerd&op&de&verwerking&van&informatie.&Ze&verschillen&
met&name& in&de& aspecten&die& ze&belichten& van&het& verwerken& van&beeld&en& vullen&
elkaar&daarom&aan.& Ik& zal& dieper& ingaan&op&de&eerste& twee&omdat& alleen&deze& van&
toepassing&zijn&op&dit&onderzoek.&
* De&dual*coding* theory& (Paivio,&1986;&Clark&&&Paivio,&1991)&beschrijft&hoe&de&
verbale& en& nongverbale& mentale& systemen& samenwerken& om& beelden& en&
linguïstische& informatie& te& verwerken.& Deze& systemen&werken& onafhankelijk,& maar&
zijn&met&elkaar&verbonden&door&twee&soorten&connecties:&associatieve&connecties&en&
referentiële&connecties.&Er&zijn&twee&vormen&van&associatieve&connecties.&De&eerste&
vorm& koppelt& woorden& aan& mentale& representaties,& de& tweede& legt& het& verband&
tussen& afbeeldingen& en& de& mentale& representatie& daarvan.& De& referentiële&
connecties& koppelen& de& representaties& van& de& tekst& en& de& representaties& van&
beelden&aan&elkaar.&Omdat&het&menselijke&mentale&systeem&op&deze&manier&werkt,&is&
het&voor&ons&mogelijk&om&te& leren&door&het& lezen&van& teksten&en&het&bekijken&van&
afbeeldingen.&Wanneer& iemand& een& tekst& leest& waar& afbeeldingen& bij& staan& en& ze&
daadwerkelijk&bekijkt,&zou&hij&theoretisch&gezien&hoger&scoren&op&tekstbegripvragen&
(Paivio,&1986).&
& Waller& (1981,& in:&Vekiri,&2002)& introduceerde&de&visual*argument*hypothesis&
om& te& verduidelijken& hoe& beelden& informatie& doorgeven.& Hij& is& van& mening& dat&
afbeeldingen&effectief&zijn&omdat&ze&vanwege&hun&visuele&kenmerken&gemakkelijker&
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te&verwerken&zijn&dan&teksten.&Grafieken,&mappen&en&diagrammen&geven&niet&alleen&
informatie& door& hun& individuele& voorkomen,& ook& de& manier& waarop& ze& zijn& vorm&
gegeven&brengt& informatie& over.&Het& geven& van& informatie& op& twee& levels& tegelijk,&
door&hun&individuele&voorkomen&en&door&de&ruimtelijke&ordening,&wordt&perceptual*
enhancement*genoemd&(Larkin&&&Simon,&1987).&Tijdens&het&lezen&van&tekst&worden&
de&grenzen&van&het&werkgeheugen&vaak&overschreden,&omdat&de&lezer&steeds&bezig&is&
passende&informatie&te&vinden&bij&wat&hij&net&las.&Doordat&afbeeldingen&werken&zoals&
Larkin&en&Simon&beschreven,&wordt&de&cognitieve&capaciteit&van&het&werkgeheugen&
niet&overschreden.&
& De&dual*coding*theory&en&de&theorie&over&het&werkgeheugen&vormen&samen&
de&basis&voor&de& theorie&die& ik&als&hoofdlijn& in&het&onderzoek&gebruik:&de&cognitive*
theory*of*multimedia* learning*van&Mayer.&Volgens&deze& theorie&hebben& lezers&een&
verwerkingssysteem& voor& visuele& informatie& en& een& verwerkingssysteem& voor&
verbale& informatie,&waarbij& beelden& door& het& eerste& systeem&worden& verwerkt& en&
tekst&door&het&tweede&systeem&(Moreno&&&Mayer,&1999).&We&mogen&er&hierbij&alleen&
vanuit& gaan& dat& afbeeldingen& bij& teksten& leiden& tot& betere& resultaten& wanneer&
afbeeldingen&de&informatie&concreter&maken.&
&

2.3(Afbeeldingen(en(tekstbegrip(
!
Voorgaande&theorieën&voorspellen&een&positief&effect&van&afbeeldingen&bij& teksten.&
Er& is& daarom& veel& onderzoek& gedaan& naar& de& invloed& van& afbeeldingen& op&
tekstbegrip.&Er&is&echter&nog&geen&eenduidig&resultaat&naar&voren&gekomen.&Om&een&
beeld&te&vormen&van&de&bevindingen&op&dit&gebied&volgt&in&deze&sectie&een&overzicht&
van&enkele&relevante&studies.&
& Naar&aanleiding&van&hun&literatuurstudie&vonden&Carney&en&Levin&(2002)&dat&
de&voordelen&van&afbeeldingen&bij& teksten&vele&malen&groter&zijn&dan&de&eventuele&
nadelen.& Door& verschillende& studies& met& elkaar& te& vergelijken& en& de& functies& die&
afbeeldingen& daarin& dienden,& hebben& zij& vijf& hoofdfuncties& onderscheiden& voor&
afbeeldingen:& decoratief,& representatief,& organisatorisch,& interpretatief& en&
transformatief.& Decoratieve& afbeeldingen& fungeren& puur& als& decoratie,& terwijl&
representatieve& afbeeldingen& de& gehele& tekst& of& delen& ervan& weergeven.&
Organisatorische& afbeeldingen& geven& een& structuur& aan,& zoals& een& map,& en&
interpretatieve&afbeeldingen&verduidelijken&een&moeilijke&tekst,&zoals&de&werking&van&
de&spijsvertering.&Transformatieve&afbeeldingen&komen&niet&vaak&voor&maar&zorgen&
ervoor&dat&de& lezer&de&tekst&goed&kan&herinneren&door&woorden&te&recoderen.&Het&
bleek&dat&decoratieve&afbeeldingen&weinig&tot&geen&invloed&hebben&op&het&leren&van&
teksten.&Afbeeldingen&met&een&van&de&overige&vier&functies&hadden&in&toenemende&
mate& positieve& effecten& op& tekstbegrip,& waarbij& representatief& een& gemiddeld&
voordeel&had&en& transformationeel&de&beste& resultaten&opleverde& (Carney&&&Levin,&
2002).&&
& Een& voorbeeld& van& een& experiment& waarin& de& voorwaarden& voor& positieve&
invloed&van&afbeeldingen&zijn&onderzocht,&komt&uit&het&artikel&van&Mayer&en&Gallini&
(1990).& Zij& lieten& 96& psychologie& studenten& uit& Santa& Barbara& een& tekst& lezen& over&
een& remsysteem& met& een& interpretatieve& afbeelding.& Uit& de& resultaten& bleek& dat&
afbeeldingen& alleen& van& positieve& invloed& zijn& wanneer& er& aan& de& volgende& vier&
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voorwaarden& wordt& voldaan.& De& tekst& mag& niet& te& moeilijk& maar& ook& niet& te&
makkelijk& zijn,& het& effect& van& afbeeldingen& moet& worden& gemeten& door&
tekstbegripvragen,& de& lezers& mogen& weinig& tot& geen& voorkennis& hebben& en& de&
afbeeldingen&moeten&uitleg&verschaffen.&

Een&positief&effect&van&beeld&op&tekstbegrip&werd&ook&gevonden&door&Mayer&
(1999).&Hij&concludeerde&na&een&review&van&meer&dan&40&studies&dat&beeld&bij&tekst&
leidt& tot&betere& leerresultaten.&Studenten&begrijpen&bijvoorbeeld&een&natuurkundig&
of& wiskundig& probleem& beter& als& visuele& informatie& wordt& samengevoegd& met&
verbale&informatie.&Hij&gebruikt&hiervoor&de&term&multimedia&learning,&waarbij&er&via&
twee&media&informatie&binnen&komt:&beeld&en&taal.&

In&tegenstelling&tot&wat&men&zou&verwachten&naar&aanleiding&van&voorgaande&
studies,& werd& in& het& onderzoek& van& Lina& (2012)& geen& effect& gevonden& voor&
afbeeldingen& op& tekstbegrip.& De& afbeeldingen& in& zijn& onderzoek& hadden& een&
representatieve&functie&en&de&vragen&maten&tekstbegrip&op&zowel&textbaseniveau&als&
situatiemodelniveau.&Hij&liet&68&basisschoolleerlingen&twee&narratieve&teksten&lezen,&
waarbij&ze&per&tekst&aselect&werden&toegewezen&aan&een&van&de&drie&condities&(tekst&
met& afbeelding,& tekst& met& advance& organizer,& tekst& zonder& afbeelding& of& advance&
organizer).&Ook&Wagenaar&(2012)&vond&dat&afbeeldingen&en&advance&organizers&niet&
voor& beter& tekstbegrip& zorgden.& In& haar& onderzoek& lazen& 58& basisschoolleerlingen&
informatieve& teksten& en&waren& er& dezelfde& condities& als& bij& Lina& (2012).& Zij& liet& de&
proefpersonen& zowel& retentiong& als& matchingvragen& beantwoorden& met& als& doel&
tekstbegrip&op&situatimodelniveau&te&meten.&&
& &

2.4(Advance(organizers(en(tekstbegrip(
!
Ook&advance&organizers&zijn&onderdeel&van&dit&onderzoek.&Hoewel&onderzoekers&er&
verschillende&namen&voor&hebben,&spreken&ze&allemaal&over&visuele&weergaven&die&
relaties&verduidelijken.&Deze&weergaven&kunnen&de&vorm&hebben&van&allerlei&soorten&
schema’s.& Volgens&Mayer& (1983)& hebben& ze& hetzelfde& effect& als& het& herhalen& van&
informatie,& namelijk& beter& tekstbegrip.& Hoewel& Mayer& in& zijn& vele& studies& doet&
geloven&dat&advance&organizers&tekstbegrip&faciliteren,&zijn&er&ook&onderzoeken&die&
minder& positief& over& de& effecten& ervan& zijn.& In& deze& sectie& zal& ik& enkele& relevante&
onderzoeken&toelichten.&

Corkill& (1992)& heeft& zestien& studies& over& advance& organizers& bekeken& en&
concludeerde& dat& slechts& vier& daarvan& geen& positief& effect& op& tekstbegrip&
rapporteerden.&Bij&de&overige&twaalf&onderzoeken&werd&een&positief&effect&gevonden&
van&advance&organizers&op&tekstbegrip.&Om&een&positieve&invloed&te&bewerkstelligen,&
moet&er&wel&aan&een&aantal& regels&worden&voldaan.&Zo&moet&de&advance&organizer&
worden&aangeboden&voordat&de&proefpersoon&de&tekst&leest&om&het&grootste&effect&
op&recall&te&bereiken&(Mayer,&1983).&&
& Het&tegengestelde&blijkt&uit&het&onderzoek&van&Righi&(1991).&Zij&ontdekte&dat&
advance& organizers& jonge& lezers& vaak& eerder& in& de& war& brengen& dan& dat& ze& hen&
helpen&een&tekst&beter&te&begrijpen.&Zij&onderzocht&het&effect&van&advance&organizers&
bij& leerlingen& uit& twee& klassen& van& groep& 5& en& twee& klassen& van& groep& 6.& Het&
materiaal& bestond& uit& videoglessen& waarin& een& advance& organizer& gepresenteerd&
werd&en&achteraf&moesten&de& leerlingen&achttien&vragen&beantwoorden.&Het&bleek&
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dat& de& advance& organizer& die& werd& aangeboden& voordat& de& leerlingen& aan& de& les&
begonnen&geen&effect&had,&terwijl&een&advance&organizer&achteraf&een&positief&effect&
had&op&de&scores&van&de&leerlingen.&&
& Ook&Lagerwerf,&Cornelis,&De&Geus&en&Jansen&(2008)&vonden&niet&het&gewenste&
effect&van&vooraf&aangeboden&advance&organizers.&Zij&lieten&159&ervaren&lezers&onder&
tijdsdruk& lezen,& om& selectief& lezen& te& bevorderen.& Ze& kregen& bij& een& tekst& over&
veiligheidsmaatregelen&in&een&bedrijf&een&grafische&advance&organizer&aangeboden.&
Tegen&hun&verwachtingen&in&bleek&dat&advance&organizers&geen&tekstbegrip&en&geen&
recall&faciliteerden.&&

Ook& uit& de& review& van& Barnes& && Clawson& (1975)& is& gebleken& dat& advance&
organizers&vaak&geen&effect&op&tekstbegrip&hebben.&Zij&bekeken&32&onderzoeken&naar&
het& effect& van& advance& organizers& op& tekstbegrip& en& concludeerden& dan& twintig&
daarvan& geen& effect& ervan& constateerden.& Zij& hebben& in& deze& review& verschillende&
variabelen&meegenomen& in& de& analyse,&waaronder& tekstlengte,& leesvaardigheid& en&
klas.& Ze& konden& echter& niet& verklaren& wat& de& faciliterende& factor& was& bij& advance&
organizers.&&
& Toch& zijn& er& wel& degelijk& studies& die& een& positieve& invloed& vonden& van&
advance& organizers& op& tekstbegrip.& Snapp& en& Glover& (1990)& onderzochten& 35&
tweedeklassers&door&ze&te&laten&lezen&over&de&slag&bij&Midway,&een&geschiedenistekst&
van&4000&woorden.&Sommigen&kregen&daarbij&een&advance&organizer,&anderen&niet.&
De& leerlingen&die&de& tekst&met&advance&organizer& lazen,& scoorden&significant&hoger&
dan&de&leerlingen&die&alleen&de&tekst&lazen.&
&
Er& is& dus& geen& eenduidig& antwoord& te& geven& op& de& vraag& wat& de& invloed& van&
afbeeldingen& en& advance& organizers& is.& De& hierboven& beschreven& studies& laten&
wisselende&resultaten&zien.&Daarom&onderzoek& ik& in&dit&artikel&of&er&überhaupt&een&
effect& is&van&afbeeldingen&en&advance&organizers&bij& leerlingen&uit&groep&7&en&8.&Zij&
zijn& jonge& lezers& en& zouden& mogelijk& veel& baat& kunnen& hebben& bij& extra& visuele&
informatie.&Tekstlengte& is&niet&eerder&meegenomen&als&variabele&en&daarom&ben& ik&
benieuwd& naar& het& effect& van& afbeeldingen& wanneer& leerlingen& een& langere& tekst&
lezen.&De&lengte&van&de&teksten&van&Lina&(2012)&en&Wagenaar&(2012)&zijn&bekeken&en&
vormen&de&referentie&voor&de&lengte&van&de&huidige&teksten.&

2.5(Verwachtingen(
!
Op& basis& van& voorgaande& studies& heb& ik& enkele& verwachtingen& bij& dit& onderzoek.&
Deze&verwachtingen&voorspellen&een&antwoord&op&de&onderzoeksvraag:& ‘Wat& is&de&
invloed&van&afbeeldingen&en&advance&organizers&op&tekstbegrip&bij&kinderen&uit&groep&
7&en&8?’&

Wanneer&de&twee&informatieverwerkingssystemen&input&krijgen,&zou&er&meer&
kunnen&worden& onthouden.& Een& belangrijke& toevoeging& hierbij& is& dat& er& gebruik& is&
gemaakt& van& wat& langere& teksten& (800& tot& 900& woorden).& Hoewel& niet& alle&
onderzoeken&een&positief&effect&rapporteerden,&denk&ik&dat&jonge&lezers&baat&hebben&
extra& informatie& in& de& vorm& van& beeld,& onder& andere& omdat& er& veel& tekstuele&
informatie& verwerkt& moet& worden.& Mijn& eerste& hypothese& dus& is& dat& een& langere&
tekst& met& afbeeldingen& of& advance& organizers& zorgt& voor& een& hogere& score& op&
tekstbegripvragen&dan&een&langere&tekst&zonder&een&van&beide.&&
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& Een& tweede& verwachting& is& dat& advance& organizers& geen& grotere& invloed&
hebben&op&tekstbegrip&dan&afbeeldingen.&Het&argument&hiervoor&is&dat&maar&weinig&
van&de&beschreven&onderzoeken&een&positief&effect&vond&van&dit&hulpmiddel.&Visuele&
informatie& zou&moeten&helpen,&maar& er& is& geen&aanwijzing&dat& advance&organizers&
grotere&invloed&hebben&dan&afbeeldingen.&Een&ander&punt&is&dat&de&afbeeldingen&die&
in&dit&onderzoek&gebruikt&zijn,&door&Carney&en&Levin&(2002)&representatief&genoemd&
zouden& worden.& Representatieve& afbeeldingen& zijn& niet& de& meest& effectieve&
afbeeldingen.& De& tweede& hypothese& is& dus& dat& representatieve& afbeeldingen& en&
advance&organizers&een&even&grote&invloed&hebben&op&tekstbegrip.&&

3.(Operationalisatie(

3.1(Onderzoeksontwerp(
!
In& dit& onderzoek& werd& gebruik& gemaakt& van& een& natoetsgcontrolegroepontwerp.&
Hierbij& was& de& onafhankelijke& variabele& tekstversie& en& de& afhankelijke& variabele&
tekstbegrip.& Er&waren&drie& condities& voor&de& tekstversie:&een& tekst&met&afbeelding,&
een&tekst&met&advance&organizer&en&een&tekst&zonder&afbeelding&en&zonder&advance&
organizer.& Er& waren& twee& tekstonderwerpen& om& monogoperationalisatie& te&
voorkomen.&
&
Om& de& gelijkheid& van& de& condities& te& waarborgen& was& het& van& belang& dat& de&
proefpersonen& willekeurig& aan& een& van& de& drie& condities& toegewezen& werden.& Ze&
kregen& van& beide& onderwerpen& een& tekstversie.& Een& leerling& kon& bijvoorbeeld& de&
tekst&over&heksen&met&afbeelding&en&de&tekst&over&vikingen&met&advance&organizer&
krijgen.& Enkele& bedreigingen& van& de& validiteit& zijn& in& acht& genomen.& Zo&werden& de&
proefpersonen&op&&één&moment&getoetst,&om&rijping&te&voorkomen.&Ook&was&het&van&
belang& om& een& effect& van& volgorde& uit& te& sluiten,& dus& werden& de& teksten& in&
wisselende&volgorde&aangeboden&aan&de&leerlingen.&
&

3.2(Proefpersonen(
&
Het& onderzoek& is& afgenomen& bij& 57& proefpersonen.& De& proefpersonen& waren& 25&
jongens&en&32&meisjes&uit&groep&7&en&8& in&de& leeftijd&van& tien& tot&dertien& jaar.&Een&
leerling& was& negen& jaar& oud.& Er& is& gekozen& voor& deze& leeftijdscategorie& naar&
aanleiding& van& eerder& genoemde& onderzoeken.& Het& onderzoek& is& uitgevoerd& op&
basisschool&De&Meent& te&Waalre,&NoordgBrabant.& Volgens& de&docenten&hadden&de&
leerlingen&weinig&tot&geen&voorkennis&van&de&onderwerpen&van&de&teksten.&
&

3.3(Materiaal(

3.3.1(Onafhankelijke(variabele(

!
In&het&onderzoek&is&er&gewerkt&met&twee&verschillende&teksten.&Een&tekst&ging&over&
de&geschiedenis&van&heksen*en&de&tweede&tekst&betrof&vikingen.&De&leerlingen&waren&



! 8!

nog&niet&bekend&met&deze&twee&onderwerpen,&maar&de&teksten&waren&wel&passend&
binnen& de& geschiedenislessen& van& de& leerlingen.& De& teksten& zijn& afkomstig& van&
www.123lesidee.nl.&Beide& teksten&zijn&eerst&bewerkt&door&delen& te&verwijderen,& te&
schuiven&met& alinea’s& en& zinsbouw& te& verbeteren.& Dit& is& gedaan& om&de& teksten& zo&
goed&mogelijk& te& laten&passen&bij& het&niveau& van&de& leerlingen.&Van&elke& tekst& zijn&
drie& versies:& een& versie&met& afbeelding,& een& versie&met& advance& organizer& en& een&
versie&zonder&afbeelding&en&zonder&advance&organizer.&
& De&representatieve&afbeeldingen&laten&
gebeurtenissen& en& figuren& uit& de& tekst& zien.&
Om& alleen& het& effect& van& de& afbeelding& te&
meten,& is& er& geen& gebruik& gemaakt& van&
onderschriften& of& labels.& Een& voorbeeld& van&
een&afbeelding&uit&de&tekst&over&heksen&is&te&
zien&in&figuur&1.&

De& advance& organizers& beschrijven&
gegevens& uit& de& tekst& en& waar& mogelijk& in&
chronologische&volgorde.&De&afbeeldingen&en&
advance&organizers&van&beide& teksten&zijn& te&
vinden&in&bijlage&4&t/m&7.&&

(

3.3.2(Afhankelijke(variabele(

!
In& dit& onderzoek& is& nagegaan& of& afbeeldingen& en& advance& organizers& bij& teksten&
invloed&hebben&op&tekstbegrip.&Hier&is&tekstbegrip&dus&de&afhankelijke&variabele&die&
wordt& gemeten& aan& de& hand& van& vijf& tekstbegripvragen& per& tekst.& Deze& vragen&
bestonden& uit& retentionvragen& in& de& vorm& van& open& vragen,&meerkeuzevragen& en&
procesgerichte&vragen.&Er& is&gekozen&om&deze&vorm&van&vragen&te&gebruiken&in&het&
onderzoek& omdat& zij& toetst& of& de& proefpersoon& een& tekst& heeft& onthouden& en&
begrepen.& Met& een& retentionvraag& wordt& gekeken& of& de& proefpersoon& het&
beschreven&proces&uit&de& tekst& kan& reproduceren.&Een&voorbeeld&van& zo’n&vraag& is&
weergeven&in&figuur&2.&
Figuur(1.(Voorbeeld(van(een(retentionvraag(bij(de(tekst(over(heksen.(

&
Met& open& vragen& kunnen& er& causale& verbanden&worden&bevraagd,&maar& ze&meten&
ook& tekstbegrip& op& textbaseniveau.& Een& voorbeeld& daarvan& is& de& vraag& ‘Wanneer&
vonden& de& heksenvervolgingen& plaats?’& Een& dergelijke& vraag& wordt& waarschijnlijk&

&
Zet*de*gebeurtenissen*in*de*juiste*volgorde:*
* ***a.*De*bestuurders*van*de*stad*gingen*zich*er*daarom*mee*bemoeien.*

b.*Omdat*mensen*bang*waren,*gingen*ze*anderen*ervan*beschuldigen*een*heks*te*
zijn.*
c.*Ze*wilden*een*eerlijk*oordeel*vellen.*
d.*Het*was*voor*de*ander*dan*heel*moeilijk*het*tegendeel*te*bewijzen.*
e.*Daarom*bedachten*ze*verschillende*proeven*om*te*zien*of*iemand*een*heks*was*
of*niet.*

&

Figuur(1.(Een(afbeelding(uit(de(tekst(over(heksen.(
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gemakkelijker&beantwoord&door&de&leerlingen&die&een&advance&organizer&bij&de&tekst&
hebben,&omdat&daarin&het&antwoord&vermeld&staat,&net&als&in&de&tekst.&Voor&degenen&
met&de&afbeeldingen& is&het&de&vraag&of&zij&het& juiste&antwoord&uit&de& tekst&hebben&
gehaald.& Wanneer& er& een& positief& effect& op& tekstbegrip& bij& hen& wordt& gevonden,&
houdt&dat&een&causaal&verband&met&de&afbeeldingen.&&

De& leerlingen& konden& per& open& vraag& één& punt& verdienen.& Voor& de&
retentionvragen,& vraag& 3& bij& vikingen* en& vraag& 5& bij& heksen*waren& vier& punten& te&
verdienen.& Dit& aantal& punten& hangt& samen& met& het& aantal& correct& te& plaatsen&
procesonderdelen&(a&t/m&e).&Voor&elke&juiste&volgorde&kregen&de&leerlingen&één&punt.&
&

3.4(Leesinstructie(
!
Om& het& eventuele,& positieve& effect& van& afbeeldingen& en& advance& organizers& te&
faciliteren,& is& het& van& belang& dat& de& proefpersonen& daadwerkelijk& de& beelden&
bekijken.&Als&ze&over&het&hoofd&gezien&of&genegeerd&worden,&kunnen&ze&geen&invloed&
hebben.&Volgens&Peeck&(1993)&is&leesinstructie&onmisbaar.& Zowel& Van& Beek& (2009)&&
als&Verhoeven&(2009)&toonden&aan&dat&het&werken&met&een&leesinstructie&inderdaad&
leidt& tot& een& hogere& score& op& tekstbegripvragen,& omdat& de& respondenten& de&
instructie&kregen&om&regelmatig&te&schakelen&tussen&tekst&en&beeld.&Daarom&werkte&
ook&ik&met&een&leesinstructie&waarin&ik&onder&andere&uitlegde&dat&de&leerlingen&goed&
naar&de&afbeeldingen&moesten&kijken&voordat&ze&zouden&beginnen&aan&de&tekst.&&
&

3.5(Procedure(
!
Het& onderzoek& is& als& volgt& afgenomen.& De& leerlingen& zaten& bij& aanvang& al& in&
toetsopstelling&om&te&voorkomen&dat&ze&bij&elkaar&zouden&afkijken.&Het&pakketje&met&
teksten&lag&al&omgekeerd&op&tafel.&Eerst&stelde&ik&mezelf&voor,&waarna&ik&vertelde&dat&
ik&een&onderzoek&kwam&doen&namens&Universiteit&Utrecht.&Ik&vertelde&de&leerlingen&
hoe&een&tekst&met&plaatjes&het&best&gelezen&kan&worden.&&
& Vervolgens& vertelde& ik& dat& ik& van& de& leerlingen& verwachtte& dat& ze& hun&best&
zouden& doen.& Ze&mochten& niet& terugbladeren,& niet& afkijken& en& als& ze& klaar& waren&
moesten&ze&verder&gaan&met&hun&weektaak.&Daarna&legde&ik&uit&waaruit&het&pakketje&
bestond.& De& leerlingen& zouden& beginnen& met& de& eerste& tekst,& daarna& kwam& een&
woordzoeker&en&vervolgens&de&vragen&over&de&betreffende&tekst.&De&zelfontworpen&
woordzoekers&dienden&de&leerlingen&af&te&leiden&van&de&tekst.&Zo&kon&ik&er&zeker&van&
zijn&dat&ze&de&tekst&niet& letterlijk&zouden&onthouden.&De&antwoorden&op&de&vragen&
zouden& dan& niet& voortkomen& uit& het& onthouden& van& de& letterlijke& tekst.& Dat& zou&
namelijk& tekstbegrip& op& oppervlakteniveau& zijn.& Dit& proces&werd& herhaald& voor& de&
tweede&tekst.&Als&ze&klaar&waren,&legden&ze&het&pakketje&omgekeerd&op&de&hoek&van&
de& tafel.& Er& was& ruim& een& uur& in& gepland& voor& het& onderzoek,& dus& er& was& geen&
tijdsdruk.&
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4.(Resultaten(
!
4.1(Afname(
!
De&afname&van&het&onderzoek&vond&plaats&op&vrijdag&12&oktober&2012&op&Nutsschool&
De&Meent&te&Waalre.&Het&onderzoek&werd&om&08.30&uur&in&groep&7/8B&afgenomen.&
De&docent& informeerde&mij&van&tevoren&dat&deze& leerlingen&gemotiveerd&waren&en&
een& iets& hoger& niveau& dan& de& volgende& klas& die& ik& zou& bezoeken.& De& leerlingen&
hebben& ongeveer& 45& minuten& over& het& onderzoek& gedaan& en& hebben&
geconcentreerd& en& aandachtig& gewerkt.& Achteraf& gaven& zij& aan& dat& ze& de& teksten&
interessant&vonden&en&dat&ze&de&afwisseling&van&dit&werk&leuk&vonden.&
& Om&10.30&uur&is&het&onderzoek&afgenomen&in&groep&7/8C.&De&docent&liet&mij&
van& tevoren& weten& dat& deze& klas& drukker& was& dan& de& vorige& en& sommigen& zich&
daarom&minder&goed&konden&concentreren.&Ook&hier&deden&de&leerlingen&ongeveer&
45& minuten& over& het& onderzoek.& In& tegenstelling& tot& mijn& verwachtingen,& hebben&
deze&leerlingen&net&zo&geconcentreerd&gewerkt&als&die&in&groep&7/8B.&Achteraf&bleek&
dat&ze&het&leuk&vonden&mee&te&mogen&werken&aan&dit&onderzoek.&&
& Nadat&ik&de&docenten&had&uitgelegd&waar&ik&op&zou&letten&en&wat&het&precieze&
doel&van&het&onderzoek&was,&vertelden&zij&mij&dat&zij&de&leerlingen&al&probeerden&aan&
te& leren&voor&het& lezen&goed&naar&de&titel,&kopjes&en&afbeeldingen&te&kijken.&Op&die&
manier&zouden&de&leerlingen&een&verwachting&kunnen&hebben&over&de&inhoud&van&de&
tekst.&
!
4.2(Randomisatie(
!
Om&zeker&te&weten&dat&de&variabelen&geslacht,&leeftijd,&groep,&thuistaal,&dyslexie&en&
leesfrequentie& gelijk& over& de& condities& verdeeld& zijn,& is& er& een& randomisatiecheck&
uitgevoerd.&Hieruit&bleek&dat&de&variabelen&geslacht&(χ2&=&.10;&df&=&2,&p&=&.95),&leeftijd&
(χ2&&=&1.12;&df&=&6,&p&=&.98),&groep&(χ2&=&.65;&df&=&2,&p&=&.72),&dyslexie&(χ2&=&1.78;&df&=&2,&
p&=&.41),&thuistaal&(χ2&=&&1.93;&df&=&4;&p&=&.75)&en&leesfrequentie&(χ2&=&1.38;&df&=&4;&p&=&
.85)& gelijk& over& de& condities& verdeeld& zijn.& Hiermee& wordt& uitgesloten& dat& een&
eventueel& verschil& tussen&de& condities& te& verklaren&valt& vanuit&deze& variabelen.&De&
interne&validiteit&is&dus&beschermd.&
&

4.3(Betrouwbaarheid(
!
Na& zowel& de& tekst& over& heksen& als& de& tekst& over& vikingen& volgden& vijf& vragen.& Bij&
beide& teksten& bestond& een& van& die& vragen& uit& een& retentionvraag& waarbij&
gebeurtenissen&in&de&goede&volgorde&moesten&worden&gezet.&Bij&deze&vraag&konden&
de& leerlingen& vier& punten& scoren,& waarbij& ze& een& punt& kregen& voor& elke& juiste&
volgorde.&In&totaal&konden&de&proefpersonen&voor&beide&teksten&acht&punten&halen.&
&& Om&te&zien&of&de&vragen&voor&de&tekst&over&heksen&hetzelfde&meten,&is&er&een&
betrouwbaarheidsanalyse& uitgevoerd.& Hieruit& bleek& dat& de& betrouwbaarheid&
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voldoende&is&(α&=&.65).&Als&vraag&1&over&de&plaats&van&de&heksenjacht&en&vraag&3&over&
de& waag& van& Oudewater& worden& verwijderd,& stijgt& de& betrouwbaarheid& (α& =& .77).&
Omdat&de&kwaliteit&van&de&uitspraken&in&deze&sectie&dan&hoger&ligt,&is&ervoor&gekozen&
vraag&1&en&vraag&3&niet&mee&te&nemen&in&de&somscore&van&de&tekst&over&heksen.&Bij&
verdere&analyse&wordt&apart&gekeken&naar&deze&twee&vragen.&
& Ook&bij&de&tekst&over&vikingen&is&er&een&betrouwbaarheidsanalyse&uitgevoerd&
over&de&vragen.&Hieruit&bleek&dat&deze&vragen&voldoende&hetzelfde&meten&(α&=&.71)&
waardoor& alle& vragen& worden& meegenomen& in& de& somscore.& Bij& deze& tekst& is& de&
betrouwbaarheid&dus&ook&voldoende.&
&

4.4(Effect(van(afbeeldingen(en(advance(organizers(op(tekstbegrip(
!
Een&ANOVA&laat&zien&dat&er&voor&beide&teksten&geen&siginificant&effect& is&gevonden&
voor&afbeeldingen&en&advance&organizers&op&tekstbegrip&(heksen:&F&=&.90;&df&=&2,54;&p&
=&.41;&vikingen:&F&=&2.09,&df&=&2,54;&p&=&0.11).&In&tabel&1&worden&de&gemiddelden&en&
standaarddeviaties&per&tekst&weergeven.&
&

& Heksen( Vikingen(

Met(afbeeldingen( 61.11&(33.33)& 76.42&(23.46)&
Met(advance(organizer( 74.12&(27.90)& 62.50&(28.11)&

Zonder(afbeeldingen(of(advance(organizer( 64.58&(31.05)& 76.47&(19.20)&
(

Tabel(1.(Gemiddelde(procentuele(score((standaarddeviatie)(op(tekstbegrip((voor(de(somscore(per(tekstversie(

per(tekstnummer.(

Dit& betekent& dat& het& voor& de& leerlingen& niet& uitmaakt& of& ze& een& tekst& lezen& met&
afbeeldingen,&met&een&advance&organizer&of&zonder&een&van&beide.&&

Omdat&de&vragen&1&en&3&bij&de&tekst&over&heksen&niet&meegenomen&zijn&in&de&
somscores,&zijn&ze&apart&geanalyseerd.&De&gemiddelde&scores&op&vraag&1&en&3&zijn&te&
zien&in&tabel&2.&Bij&beide&vragen&konden&de&leerlingen&0&of&1&punt&scoren.&
&

& Vraag(1( Vraag(3(

Met(afbeeldingen( .53&(.52)& .28&(.45)&
Met(advance(organizer( .73&(.46)& .35&(.42)&

Zonder(afbeeldingen(of(advance(organizer( .95&(.22)& .40&(.48)&
!
Tabel(2.(Gemiddelde(score((standaarddeviatie)(op(tekstbegrip(voor(vraag(1(en(vraag(3(per(tekstversie(van(de(

tekst(over(heksen.(

Voor& vraag& 1& bij& de& tekst& over& heksen& is& er& een& significant& effect& gevonden& van&
tekstversie&op&tekstbegrip&(F&=&4.64;&df&=&2,47;&p&=&.02).&Een&postghocanalyse&wijst&uit&
dat&vraag&1&bij&de&tekst&zonder&afbeeldingen&en&advance&organizer&significant&beter&is&
gemaakt&dan&bij&de&tekst&met&afbeeldingen&(p&=&.02).&Er&is&geen&significant&effect&van&
tekstversie&gevonden&op&de&scores&bij&vraag&3&(F&=&.31;&df&=&2,50;&p&=&.74).&
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4.5(Effect(van(tekst(en(conditie(
!
Om&te&zien&of&er&een&effect&is&van&tekst&en&conditie&op&tekstbegrip,&is&er&een&MANOVA&
uitgevoerd.&Hieruit&bleek&dat&er&noch&een&hoofdeffect&is&van&tekst,&noch&van&conditie&
en&dat&er&ook&geen&significant&interactiegeffect&van&tekst&en&conditie&(F&=&2.66;&df&=&2,&
108& ;p&=&0.08).& In& tabel&1&worden&de&gemiddelden&en& standaarddeviaties&per& tekst&
weergeven.&

Dit&betekent&dat&het&voor&de&leerlingen&niet&uitmaakt&welke&tekst&ze&lezen&en&
in& welke& conditie& omdat& er& net& geen& significant& verschil& is& tussen& de& scores& op&
tekstbegripvragen.& Er& zijn&wel& degelijk& verschillen& tussen&de& scores,&maar&deze& zijn&
net&niet&groot&genoeg&om&ze&significant&te&noemen.&&

5.(Conclusie(
!
In& dit& onderzoek& is& geprobeerd& een& antwoord& te& vinden& op& de& vraag:& ‘Wat& is& de&
invloed&van&afbeeldingen&en&advance&organizers&op&tekstbegrip&bij&kinderen&uit&groep&
7&en&8?’&Hierbij& is&voortgebouwd&op&de&onderzoeken&van&Lina& (2012)&en&Wagenaar&
(2012).& Zij& concludeerden&dat& afbeeldingen&en& advance&organizers,& in& tegenstelling&
tot& hun& verwachtingen,& geen& invloed& hadden& op& tekstbegrip& bij& jonge& lezers.& In&
navolging& hiervan& heb& ik& een& soortgelijk& onderzoek& uitgevoerd,& maar& dan& met&
langere&teksten.&De&teksten&in&dit&onderzoek&bestaan&uit&800&tot&900&woorden.&Er&is&
onderzocht& of& afbeeldingen& en& advance& organizers&wel& invloed& hebben& bij& langere&
teksten.&
& Uit&de&resultaten&is&gebleken&dat&er&geen&significant&effect&was&van&tekstversie&
op& tekstbegrip.&Dit&betekent&dat&de& leerlingen&bij&elke&versie&gemiddeld&even&hoog&
scoorden&op&de&vragen.&Voor&de&vraag&over&de&locatie&van&de&heksenjacht& is&er&wel&
een&significant&effect&gevonden&van&conditie&op&tekstbegrip.&Bij&die&vraag&scoorden&
leerlingen& significant& hoger& wanneer& ze& een& tekst& lazen& zonder& afbeeldingen& of&
advance&organizer.&Dit&is&tegengesteld&aan&de&verwachtingen.&De&hypothese&dat&een&
tekst&met&afbeeldingen&of&advance&organizers&beter&begrepen&wordt&dan&een&tekst&
zonder&een&van&beide,&moet&dus&verworpen&worden.&&
& Er& bleek& ook& geen& interactiegeffect& te& zijn& van& tekst& en& conditie& op&
tekstbegrip.& Het& was& dus& niet& zo& dat& er& bij& een& bepaalde& tekst& in& een& bepaalde&
conditie&significant&hoger&werd&gescoord&op&de&vragen.&&
& De&tweede&hypothese&was&dat&advance&organizers&en&afbeeldingen&een&even&
grote& invloed& zouden& hebben& op& tekstbegrip.& Deze& verwachting& is& uitgekomen,& ze&
hebben&namelijk&beide&geen&invloed.&Deze&hypothese&mag&aangenomen&worden.&

Er&kan&geconcludeerd&worden&dat&afbeeldingen&en&advance&organizers&geen&
significant&effect&hebben&op&tekstbegrip&bij& leerlingen&uit&groep&7&en&8.&Tekstlengte&
speelt&daarbij&geen&rol.&Het&maakt&voor&hen&dus&niet&uit&of&ze&een&lange&of&korte&tekst&
lezen&met&of&zonder&afbeeldingen&of&advance&organizers.&Deze&conclusie&staat&recht&
tegenover& onderzoeken& van& onder& andere& Mayer& (1983,& 1990).& In& dit& onderzoek&
blijkt&de&verwerking&van&zowel&tekstuele&als&visuele&informatie&tegelijkertijd&niet&het&
beoogde&positieve&effect&te&hebben.&In&die&zin&komen&de&resultaten&wel&overeen&met&
die&van&Lina&(2012)&en&Wagenaar&(2012).&&
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6.(Discussie(
&
Uit&dit&onderzoek&is&geconcludeerd&dat&het&voor&tekstbegrip&van&leerlingen&van&groep&
7& en& 8& niet& uitmaakt& of& ze& een& tekst& lezen& met& afbeeldingen,& met& een& advance&
organizer& of& zonder& een& van& beiden.& Dit& werd& al& eerder& geconcludeerd& in& andere&
onderzoeken,&maar& het& blijkt& ook& niet& uit& te&maken& als& de& teksten& langer& zijn.& De&
poging&om&een&positief&effect&te&vinden&van&de&eventuele&hulpmiddelen&door&langere&
teksten&aan&te&bieden,&mocht&dus&niet&baten.&
& Wanneer&er&sprake&was&geweest&van&ideale&omstandigheden,&zou&in&dit&geval&
de& implicatie& voor& onderwijs& zijn& dat& schoolboeken& geen& afbeeldingen& hoeven& te&
bevatten&om&tekstbegrip&te&bevorderen.&Afbeeldingen&dienen&echter&niet&alleen&een&
informatieve& functie,& ook& de& illustratieve& functie&wordt& in& de&meeste& gevallen&wel&
gewaardeerd.& Zeker& kinderen& vinden&het& prettig& om&ook& ‘iets& te& kijken’& te& hebben&
naast&hun&leestaak.&In&dat&opzicht&zou&men&er&goed&aan&doen&educatieve&boeken&niet&
te&ontdoen&van&hun&afbeeldingen.&&

Het&zou&zo&kunnen&zijn&dat&het&soort&tekst&van&invloed&is.&In&dit&onderzoek&zijn&
geschiedenisteksten&gebruikt,&net&als&in&het&onderzoek&van&Lina&(2012).&Ook&hij&vond&
geen&effect&van&afbeeldingen&en&advance&organizers.&Snapp&en&Glover&(1990)&vonden&
met& hun& geschiedenistekst& echter& wel& een& effect& van& advance& organizers& op&
tekstbegrip.& Zij& onderzochten& tweedeklassers,& een& iets& hogere& leeftijdsgroep.& Een&
verklaring& zou&dus&ook&kunnen& zijn&dat& leerlingen&uit& groep&7&en&8& te& jong& zijn&om&
voordeel&te&halen&uit&dit&hulpmiddel.&Dit&is&in&overeenstemming&met&Righi&(1991).&Zij&
concludeerde&dat& vooraf& aangeboden&advance&organizers& jonge& lezers&niet& helpen,&
maar& juist& in& de& war& brengen.& De& verklaring& die& Righi& (1991)& vond& zou& dus& ook&
kunnen&opgaan&voor&mijn&onderzoek.&&

Het&zou&ook&zo&kunnen&zijn&dat&de&oorzaak&bij&de&afbeeldingen&ligt.&Misschien&
hebben& lezers& meer& aan& afbeeldingen& die& een& proces& beschrijven,& iets& wat& de&
afbeeldingen& in& dit& onderzoek& niet& doen.& Deze& afbeeldingen& zijn& beschrijvend& en&
representatief,& maar& geven& niet& stapgvoorgstap& een& gebeurtenis& aan.& Misschien&
hebben&de&afbeeldingen&niet&aan&de&vierde&voorwaarde&van&Mayer&en&Gallini&(1990)&
voldaan&en&verschaften&de&afbeeldingen&geen&uitleg&maar&dienden&ze&echt&alleen&als&
illustratie.&Volgens&hen& is& het& ook&belangrijk& dat& lezers&weinig& tot& geen& voorkennis&
van&het&onderwerp&hebben.&De&leerlingen&in&dit&onderzoek&wisten&wel&iets,&maar&niet&
veel& over& heksen& en& vikingen.& Voorkennis& kan& dus& niet& de& enige& bepalende& factor&
zijn.&&

Misschien&geeft&daarnaast&het&soort&vragen&een&verklaring&voor&het& feit&dat&
afbeeldingen& en& advance& organizers& geen& invloed& hebben& op& tekstbegrip.& Het& is&
mogelijk&dat&de&vragen&in&dit&onderzoek&niet&de&vragen&zijn&waarbij&leerlingen&steun&
hebben& aan& de& afbeeldingen.& In& dit& onderzoek& kwamen& alleen& retentionvragen& en&
open&vragen&voor.&Misschien&wordt&er&alleen&hoger&gescoord&op&vragen&wanneer&het&
matchingvragen&zijn,&waarbij&de&afbeelding&onderdeel& is&van&de&vraag&(bijvoorbeeld&
het&terugplaatsen&van&onderdelen&in&de&afbeelding).&

Een&ander&punt&van&aandacht&is&dat&de&docenten&aangaven&dat&de&leerlingen&
wordt& aangeleerd& goed& naar& kopjes& te& kijken.& Dit& is& onderdeel& van& het& vak&
‘begrijpend& lezen’&waarbij& kinderen& leren& hoe& ze& een& tekst&moeten& lezen.&Om&een&
vooraf&een&idee&te&krijgen&waar&een&tekst&over&gaat,&moeten&ze&eerst&de&kopjes&en&de&
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plaatjes&goed&bekijken.&De&teksten&over&heksen&en&vikingen&bevatten&beiden&kopjes.&
Het&kan&zo&zijn&dat&de&mogelijk&ondersteunende&functie&van&afbeeldingen&en&advance&
organizers&teniet&werd&gedaan&door&de&aanwezigheid&van&koppen.&Ritchey,&Schuster&
en&Allen&(2008)&noemden&al&het&belang&van&het&lezen&van&kopjes.&Zij&zijn&van&mening&
dat& het& lezen& van& kopjes& een& positieve& invloed& op& het& geheugen& van& de& lezer.&
Misschien& waren& de& koppen& effectiever& in& het& verduidelijken& van& de& tekst& dan&
afbeeldingen.&

Naar&aanleiding&van&de&hierboven&genoemde&zaken&en&de&resultaten,&blijkt&er&
geen& reden& te& zijn& tot& aanpassing& van& geschiedenisteksten& in& schoolboeken& voor&
basisschoolleerlingen.& Naar& mijn& idee& is& het& ook& niet& nodig& om& afbeeldingen& te&
verwijderen.&Zoals&gezegd&halen&leerlingen&plezier&uit&de&afwisseling&tussen&tekst&en&
beeld,&lezen&moet&ook&leuk&blijven.&Er&zijn&wel&enkele&punten&die&van&belang&zijn&voor&
soortgelijk&onderzoek&in&de&toekomst.&

Voor& vervolgonderzoek& zou& het& goed& zijn& om& onderscheid& te& maken& in&
leerniveau.& Op& basisscholen& zitten& leerlingen& van& zeer& verschillende& niveaus& bij&
elkaar.& Om& erachter& te& komen& welke& leerlingen& baat& hebben& bij& afbeeldingen,&
zouden&de&zwakke&en&sterke&lezers&gescheiden&moeten&worden.&Het&zou&kunnen&zijn&
dat&minder&sterke& lezers&wel&steun&hebben&aan&afbeeldingen&bij&de& tekst&en&sterke&
lezers& niet.& Hoe& eerder& dit& gedetecteerd& wordt,& hoe& eerder& die& lezers& geholpen&
kunnen&worden&met&lezen.&In&dit&onderzoek&is&er&niet&gekeken&naar&het&niveau,&maar&
in&verder&onderzoek&zou&het&zeker&een&punt&van&aandacht&moeten&zijn.&&
& De& kans& bestaat& dat& afbeeldingen& alleen& een& effectief& hulpmiddel& zijn& als&
leerlingen&helemaal&geen&voorkennis&hebben.&Om&er&zeker&van&te&zijn&dat&leerlingen&
geen&voorkennis&over&het&onderwerp&van&de&tekst&hebben&en&daardoor& te&voldoen&
aan& een& voorwaarde& van&Mayer& en&Gallini& (1990),&moet& er& een& volledig& onbekend&
onderwerp& worden& gekozen.& Mogelijk& is& om& een& onderwerp& te& kiezen& dat& in& het&
verschiet& ligt& in& het& leerprogramma.& Op& die& manier& is& de& moeilijkheidsgraad& en&
onbekendheid&gewaarborgd.&Tijdens&mijn&onderzoek&waren&er&enkele&leerlingen&die&
aangaven&al&een&groot&deel&van&de&informatie&over&heksen&of&vikingen&te&kennen.&In&
de& toekomst& zou& de& hoeveelheid& voorkennis& bij& alle& leerlingen& zo& laag& mogelijk&
moeten&zijn.&Zo&zijn&alle&leerlingen&op&dat&gebied&gelijk.&
& De&leerlingen&werden&na&het& lezen&van&de&tekst&afgeleid&met&een&puzzel&om&
ervoor& te& zorgen& dat& ze& letterlijke& informatie& zouden& vergeten.& Dit& moest& ertoe&
leiden&dat&het&tekstbegrip&dat&werd&gemeten&niet&op&oppervlakteniveau&zou&zijn.& Ik&
vraag&me&echter&af&of&dit&niet&te&kort&door&de&bocht&is.&Tekstbegrip&op&het&niveau&van&
het&situatiemodel&blijft&voor&langere&tijd&in&het&geheugen.&Ik&denk&niet&dat&het&maken&
van& een& puzzel& genoeg& is& om& ervan& verzekerd& te& zijn& dat& de& leerlingen& de& tekst&
begrijpen&op&dat& niveau.& In&mijn&optiek& zou&er&meer& tijd&moeten& zitten& tussen&het&
lezen&van&de&tekst&en&het&beantwoorden&van&de&vragen.&Uiteindelijk&is&het&doel&van&
dit& onderzoek& toch& het& verbeteren& van& educatieve& teksten& en& educatieve& teksten&
hebben&als&doel&leerlingen&zo&snel&en&zo&goed&mogelijk&de&stof&eigen&te&laten&maken.&
Op&de&middelbare&school&zullen&leerlingen&een&lange&tijd&moeten&overbruggen&tussen&
het&lezen&van&een&tekst&en&het&beantwoorden&van&toetsvragen.&Om&een&overtuigend&
resultaat&te&vinden&moet&de&werkelijkheid&zo&correct&mogelijk&worden&nagebootst.&&
& Een&toevoeging&daarbij&zou&zijn&om&een&onderwerp&te&kiezen&dat&besproken&
wordt&in&de&vorm&waarin&dat&normaliter&zou&gebeuren.&Als&het&onderwerp&in&een&les&
‘begrijpend&lezen’&zou&passen,&zou&de&docent&net&als&gewoonlijk&les&kunnen&geven,&in&
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aanwezigheid&van&de&onderzoeker.&Zo&wordt&voorkomen&dat&de&leerlingen&eerst&nog&
moeten&wennen&aan&de&instructie&en&ligt&de&situatie&dichter&bij&de&realiteit.&
&
Deze&opg&en&aanmerkingen&op&het&gedane&onderzoek&zou&van&hulp&kunnen&zijn&voor&
vervolgonderzoek.&Door&onderzoek&elke&keer&kritisch&te&evalueren&en&verbeteringen&
aan& te& geven,& zou& er& uiteindelijk& een& goede&manier& kunnen&worden& gevonden&om&
een&soortgelijke&onderzoeksvraag&te&beantwoorden.&Hoewel&er&enige&haken&en&ogen&
aan&de&methode&en&het&materiaal&van&dit&onderzoek&zitten,&dient&het&wel&als&een&stap&
in&de&richting&van&het&juiste&antwoord.&
!
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Bijlage(1(R(Voorblad(
!
Onderzoek(
(

Naam:(

.......................................................(

(
Ik(ben(een((

o &Jongen&
o &Meisje&

&
Ik(ben(.....(jaar(

(

Ik(zit(in(groep((

o &7(
o &8(

(

Ik(heb(dyslexie(

o ((Ja(
o &Nee(

(

Ik(spreek(thuis(meestal((

o &Nederlands(
o &Een&andere&taal,&namelijk&...................................................(

(

Ik(lees(thuis(

o (Nooit(
o &Bijna&nooit(
o &Soms(

o &Vaak(
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Bijlage(2(–(Tekst(en(vragen(Heksen)
!

Heksen(
&&
Heksen(vroeger((

Vroeger&dachten&mensen&heel&anders&over&heksen&dan&nu.&Toen&vond&men&heksen&
een&gevaar&voor&anderen.&De&mensen&waren&heel&erg&bang&voor&heksen.&Wat&een&
heks&kon&wisten&ze&niet&precies.&Maar&ze&dachten&dat&heksen&geesten&konden&
oproepen&en&op&een&bezem&konden&vliegen.&Een&heks&zou&ook&van&gedaante&kunnen&
veranderen,&bijvoorbeeld&in&een&wolf.&&

(

De(Middeleeuwen(en(de(Gouden(Eeuw(

Vooral&in&de&Middeleeuwen&en&in&de&Gouden&Eeuw&waren&er&veel&heksen,&althans&zo&
werden&veel&mensen&genoemd.&Het&waren&vaak&oude&mannen&of&vrouwen&die&in&de&
ogen&van&de&mensen&een&beetje&vreemd&waren.&Als&er&iets&mis&ging,&bijvoorbeeld&een&
baby&werd&dood&geboren&of&een&oogst&mislukte,&dan&werd&snel&gezegd&dat&een&heks&
het&wel&gedaan&zou&hebben.&De&mensen&konden&daar&dan&geen&andere&verklaring&
voor&bedenken.&Als&alles&goed&ging,&dan&was&dat&te&danken&aan&God.&God&zorgde&
ervoor&dat&alles&goed&ging.&Als&er&dingen&verkeerd&gingen,&bijvoorbeeld&als&er&
ongelukken&en&rampen&gebeurden,&dan&moest&dat&het&werk&van&de&duivel&zijn.&En&
heksen&waren&helpers&van&de&duivel.&De&duivel&was&de&vijand&van&God.&&
&
Wel(of(geen(heks((

Het&was&niet&makkelijk&om&erachter&te&komen&of&iemand&een&heks&was&of&niet.&De&
duivel&was&slim,&dus&heksen&zagen&eruit&als&gewone&mensen.&Je&buurman&of&je&
buurvrouw&kon&gemakkelijk&een&heks&zijn&zonder&dat&je&het&wist.&Maar&als&je&goed&
keek&dan&moest&je&er&toch&wel&achter&kunnen&komen.&Heksen&kregen&namelijk&een&
merkteken&van&de&duivel&mee,&bijvoorbeeld&een&wrat&of&een&litteken.&Als&je&daar&in&
prikte&met&een&naald&dan&voelde&de&heks&niets&en&ging&het&ook&niet&bloeden.&&
&&&&
Heksenvervolging((

Er&waren&nog&meer&manieren&om&aan&te&tonen&of&een&heks&echt&een&heks&was&of&niet.&
Die&werden&gebruikt&in&de&tijd&van&de&grote&heksenvervolgingen.&Toen&werden&er&
heel&veel&heksen&opgepakt&en&levend&op&de&brandstapel&gezet.&Dat&gebeurde&tussen&
1600&en&1650.&Er&zijn&toen&in&heel&Europa&wel&honderdduizend&heksen&gedood.&&
&
Heksenproeven((

De&mensen&waren&bang.&Ze&gingen&anderen&beschuldigen:&jij&bent&een&heks.&Het&was&
voor&die&ander&dan&heel&moeilijk&te&bewijzen&dat&het&niet&zo&was.&Daarom&gingen&de&
bestuurders&van&een&stad&of&dorp&zich&ermee&bemoeien.&Zij&wilden&een&eerlijk&
oordeel&vellen.&Ze&bedachten&verschillende&proeven&waaruit&kon&blijken&of&iemand&
een&heks&was&of&niet.&Zo&was&er&de&waterproef.&Omdat&een&heks&kon&vliegen,&zou&ze&
heel&licht&moeten&zijn.&Als&je&haar&in&het&water&gooide&en&ze&bleef&drijven,&dan&was&
het&een&echte&heks.&De&meeste&vrouwen&bleven&natuurlijk&niet&vanzelf&drijven,&maar&
zonken.&Omdat&ze&vaak&niet&konden&zwemmen,&verdronken&ze.&Zo&waren&de&mensen&
ook&van&de&heks&verlost.&Een&andere&proef&was&de&weegproef.&Men&wilde&wegen&of&
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de&heks&licht&genoeg&was&om&te&vliegen.&De&heks&moest&zich&helemaal&uitkleden.&De&
vroedvrouw&van&de&stad&controleerde&of&ze&geen&zware&voorwerpen&bij&zich&had.&De&
heks&kreeg&dan&een&linnen&jurk&aan&en&werd&gewogen.&
&
Heksenwaag((

In&het&stadje&Oudewater&staat&al&sinds&1595&een&waag.&Dit&gebouw&staat&nu&bekend&
als&de&Heksenwaag.&Mensen&die&beschuldigd&waren&van&hekserij&konden&zich&op&deze&
plek&laten&wegen.&Ze&kwamen&van&heel&ver,&zelfs&uit&andere&landen.&De&Heksenwaag&
stond&bekend&als&een&eerlijke&waag.&De&waagmeesters&hier&lieten&zich&niet&omkopen.&
Ze&wogen&eerlijk&en&gaven&je&een&officieel&papier&waarop&stond&hoeveel&je&woog.&Hun&
verklaring&dat&je&niet&te&licht&was,&werd&overal&als&bewijs&geaccepteerd&dat&je&geen&
heks&kon&zijn.&Iedereen&die&zich&hier&liet&wegen&werd&dus&vrijgesproken.&
(

Einde(heksenvervolging((

In&de&loop&van&de&16e&eeuw&nam&de&tegenstand&tegen&de&vervolgingen&van&heksen&
toe.&Nederland&was&het&eerste&land&waar&de&vervolgingen&ophielden.&In&1597&werd&
de&laatste&heks&in&de&Noordelijke&Nederlanden&verbrand.&In&Europa&werd&pas&in&1782&
de&laatste&heks&verbrand.&&
&
In&de&zeventiende&eeuw&begonnen&mensen&steeds&minder&te&geloven&in&zaken&als&
magie.&Daarvoor&in&de&plaats&kwamen&wetenschappelijke&verklaringen.&Heksen&
konden&niet&vliegen,&maar&smeerden&zich&in&met&een&soort&zalf,&waardoor&ze&
droomden&dat&ze&konden&vliegen.&
Als&we&naar&het&verloop&van&de&vervolgingen&kijken,&dan&zien&we&dat&de&grootste&
vervolgingen&plaatsvonden&tussen&1600&en&1650.&Daarna&werden&ze&steeds&minder.&
Na&1700&werd&er&bijna&geen&heks&meer&verbrand.&Hoe&kwam&dat?&Daarvoor&zijn&er&
drie&verklaringen:&

1. De&vervolgingen&werden&vaak&georganiseerd&in&gebieden&waar&de&bevolking&
in&opstand&dreigde&te&komen&tegen&een&koning&of&vorst.&Als&die&eenmaal&weer&
echt&de&baas&was,&hielden&de&vervolgingen&op.&

2. Door&de&ontwikkelingen&in&de&wetenschap&werden&de&mensen&minder&
bijgelovig.&Het&geloof&in&heksen&als&aanhangers&van&de&duivel&werd&minder.&

3. De&godsdienstoorlogen&waren&afgelopen.&Elk&land&had&nu&zijn&eigen&
godsdienst.&Daar&veranderde&weinig&meer&aan.&&

&
Heksen(van(nu(

Heksen&van&nu&zijn&mannen&en&vrouwen&die&veel&geleerd&hebben&over&kruiden&en&
planten.&Met&die&kennis&willen&ze&mensen&helpen&die&ziek&zijn&of&andere&problemen&
hebben.&Iedere&heks&maakt&zijn&eigen&brouwsels,&bijvoorbeeld&tegen&maagg&en&
darmklachten,&huidproblemen&of&om&beter&te&kunnen&slapen.&Heksen&verzamelen&en&
verkopen&vaak&ook&stenen.&Die&stenen&hebben&volgens&hen&een&geneeskrachtige&
werking.&Iedereen&kan&heks&worden,&maar&je&moet&wel&18&jaar&zijn&voor&je&aan&de&
opleiding&kunt&beginnen.&Die&opleiding&duurt&een&jaar&en&een&dag.&&
!
(

(
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Vragen(bij(de(tekst(over(heksen(

(

(
1.&In&welk&deel&van&de&wereld&vond&de&heksenjacht&plaats?&
&
_____________________________________________________________________&
&
&
&
2.&Noem&twee&proeven&om&te&zien&of&iemand&een&heks&was.&
&
&

&
_____________________________________________________________________&
&
_____________________________________________________________________&
&
&
3.&Waarom&lieten&vrouwen&die&van&hekserij&werden&beschuldigd&zich&het&liefst&wegen&
in&De&Waag&van&Oudewater?&&
&
_____________________________________________________________________&
&
_____________________________________________________________________&
&
_____________________________________________________________________&
&
&
4.&&Wanneer&vonden&de&heksenvervolgingen&plaats?&
&
_____________________________________________________________________&
&
&
5.&Zet&de&gebeurtenissen&in&de&juiste&volgorde:&
& a.&De&bestuurders&van&de&stad&gingen&zich&er&daarom&mee&bemoeien.&

b.&Mensen&waren&bang.&
c.&&Het&was&voor&de&ander&dan&heel&moeilijk&het&tegendeel&te&bewijzen.&
d.&Ze&gingen&ze&anderen&ervan&beschuldigen&een&heks&te&zijn.&
e.&Daarom&bedachten&ze&verschillende&proeven&om&te&zien&of&iemand&een&
heks&was&of&niet.&

&
_____________________________________________________________________&
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Bijlage(3(–(Tekst(en(vragen(Vikingen(
!

Vikingen(
(
Scandinavië(

De&vikingen&woonden&tussen&het&jaar&790&en&1000&na&Christus&in&het&gebied&dat&nu&
Noorwegen,& Zweden& en& Denemarken& heet.& Samen& met& Finland& noemen& we& deze&
landen& Scandinavië.& Het& vikingtijdperk& duurde& iets& meer& dan& 200& jaar.& Net& als& de&
mensen& in& ons& land& leefden& de& vikingen& in& die& tijd& van& landbouw& en& veeteelt.& In&
Scandinavië& zijn&veel&bossen&en&grote&meren&en&het& land& is& rotsachtig.&De&vikingen&
woonden&vooral&langs&de&kusten,&want&daar&lag&de&meest&vruchtbare&grond.&
&
Vikinghuis(

De&familie&was&het&belangrijkste&in&het&leven&van&een&viking.&De&familieleden&zorgden&
goed& voor& elkaar& en& ze& leefden& vaak& samen& in& één& huis.& De& houten& huizen&waren&
lang,&smal&en&laag.&Het&dak&was&bedekt&met&stro&of&riet.&Een&huis&bestond&meestal&uit&
één&grote&kamer&waar&de&familie&werkte,&at&en&sliep.&In&het&midden&stond&een&stenen&
haard& die& zorgde& voor& de& warmte& en& waarop& het& eten& werd& gekookt.& De& rook&
verdween&door& een& gat& in& het& dak.& In& het& huis& stonden&heel&weinig&meubelen.&De&
vikingen& zaten&op& lage& stenen&of& aarden&banken& langs&de&muur.& 's&Avonds&werden&
hier&bedden&neergelegd&die&'s&ochtends&weer&werden&opgeruimd.&&
&
Geloof(

De&eerste&vikingen&geloofden&in&vele&goden.&Odin&was&hun&oppergod.&Hij&was&de&god&
van&de&kennis&en&de&oorlog.&Zijn&paard&Sleipnir&had&acht&benen.&Thor&was&de&zoon&van&
Odin&en&de&meeste&geliefde&god.&Thor&was&de&god&van&de&donder&en&bliksem.&Hij&reed&
in&een&wagen&die&door&twee&geiten&werd&voortgetrokken&en&met&zijn&hamer&Mjölnir&
liet& hij& het& bliksemen.& Freya&was&de& godin& van&de& liefde& en& schoonheid.& Vanaf& het&
begin& van& de& negende& eeuw& probeerden& christenen& de& vikingen& te& bekeren,& ze&
wilden&dat& ze& ook& christen& zouden&worden.&Dit& lukte.& In& het& jaar& 1000&was& vrijwel&
iedere& viking& een& christen.& Maar& de& verhalen& over& hun& oude& goden& bleven& erg&
geliefd.&
&
Kunst(en(sieraden(

Schepen,&wapens,& grafstenen,& kammen& en& sieraden&werden& door& de& vikingen& heel&
mooi&versierd.&Soms&gebruikten&ze&hierbij&vierkanten&en&driehoeken&maar&vaak&ook&
maakten&ze& ingewikkelde&patronen.&De&vikingen&droegen&veel&sieraden.&Gouden&en&
zilveren&munten&die&van&verre&reizen&waren&meegenomen,&werden&omgesmolten&tot&
armbanden,& broches& en& ringen.& Kettingen& maakten& ze& van& glas,& git& (een& zwarte&
steen)&en&amber.&Aan&de&sieraden&die&een&viking&droeg&kon&je&zien&hoe&rijk&hij&was.&&
(

Runen(

Runen&zijn&de&zestien&letters&van&het&vikingalfabet.&Elke&rune&bestaat&uit&een&aantal&
korte&rechte&lijnen.&Deze&letters&konden&zo&gemakkelijk&in&bijvoorbeeld&steen&of&hout&
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worden&gekrast.&Dat&krassen&werd&‘ritsen’&genoemd.&Het&runenalfabet&werd&door&de&
vikingen&overgenomen&van&volken&uit&Centraal&Europa.&In&het&begin&had&het&alfabet&
24&letters&maar&later&werden&dat&er&minder,&namelijk&16.&&
&
Drakkar(

De& meeste& vikingen& woonden& dus& langs& de& kust.& Een& schip& was& dan& ook& hét&
vervoermiddel.& De& vikingen& waren& echte& meesters& in& het& bouwen& van& snelle& en&
stevige&schepen.&Dit&konden&ze&als&geen&ander&volk.&Het&snelste&vikingschip&was&de&
'drakkar',& genoemd&naar&de&drakenkop&waarmee&de&voorkant& versierd&was.& In&hun&
drakkars& voeren& de& vikingen& de& zeeën& over& en& gingen& ze& op& plundertocht.& Een&
drakkar& was& ongeveer& 23& meter& lang& en& 5& meter& breed.& Het& had& een& groot&
rechthoekig& wollen& zeil& en& een& platte& bodem& waardoor& het& ook& in& ondiepe&
kustwateren& en& rivieren& kon& varen.& Met& een& drakkar& konden& de& vikingen& overal&
makkelijk&aan&land&gaan.&De&drakkar&was&niet&zwaar&en&kon&als&het&nodig&was&door&de&
vikingen&zelfs&een&stuk&over&het&land&worden&gedragen.&&
(

Plundertochten(

Aan& het& einde& van& de& achtste& eeuw&werden& er& heel& veel& kinderen& in& Scandinavië&
geboren.&Zelfs&zoveel&dat&er&niet&genoeg&eten&was&voor&iedereen.&Veel&vikingmannen&
stapten& toen& in& hun& schepen& en& voeren& de& zeeën& over.& Ze& gingen& eerst& naar&
Engeland,& Schotland& en& Ierland.& Daar& plunderden& ze& kloosters,& steden& en& dorpen.&
Met&de&buit&gingen&ze&weer&naar&huis.&Later&gingen&ze&er&ook&heen&om&stukken&land&
te&bezetten.&Aan&het&einde&van&de&9e&eeuw&hadden&de&vikingen&een&groot&deel&van&
het& noorden& en& oosten& van& Engeland& in& handen.& De& vikingen& voeren& verder& naar&
andere&Europese&kusten&om&plundertochten&te&maken.&In&het&begin&van&de&10e&eeuw&
vestigden& de& vikingen& zich& ook& in& het& noorden& van& Frankrijk.& Dit& gebied& heet& nu&
Normandië.& Naast& plunderen& dreven& de& vikingen& ook& handel.& Vooral& de& Zweedse&
vikingen&waren&hier&goed&in.&&
&
Einde(vikingtijdperk(

Zo&rond&het& jaar&1000&waren&bijna&alle&vikingen&christen&geworden.&Daarom&gingen&
ze&minder&vaak&op&plundertocht,&want&ze&wilden&niet&hun&medechristenen&aanvallen.&
Verder& hadden& de& vikingen& zich& rond& het& jaar& 1000& verdeeld& in& vele& verschillende&
groepen.& Die& groepen& gingen& nu& elkaar& te& lijf!& Ze& plunderden& elkaars& dorpen& en&
staken& die& in& brand.& Ze& waren& nu& geen& bedreiging& meer& voor& andere& volken.& Zo&
kwam&er&een&einde&aan&het&tijdperk&van&de&vikingen.&&
(

(

(

(

(

(

(

(



! 25!

Vragen(bij(de(tekst(over(vikingen(
&

(
1.&&Hoe&noemen&we&het&gebied&waar&Vikingen&woonden?&
&
_____________________________________________________________________&
&
&
&
&
2.&&Zet&de&gebeurtenissen&in&de&juiste&volgorde:&
& a.&Ze&gingen&daar&ook&land&bezetten.&

b.&Er&werden&veel&kinderen&geboren.&
c.&Er&was&niet&genoeg&eten&voor&iedereen.&

& d.&Kloosters,&steden&en&dorpen&werden&door&de&vikingen&geplunderd.&
e.&Veel&vikingen&voeren&met&hun&schepen&de&zeeën&over&naar&Engeland,&
Schotland&en&Ierland.&

&
_____________________________________________________________________&
&
&
3.&Wat&was&het&snelste&vervoermiddel&in&de&tijd&van&de&vikingen?&
&
_____________________________________________________________________&
&
&
4.&Welke&god&hoort&niet&in&het&rijtje&thuis?&
& a.&&Thor&
& b.&Odin&
& c.&Freya&
& d.&Zeus&
&
_____________________________________________________________________&
&
&
&
5.&Waarom&gingen&de&vikingen&vanaf&het&jaar&1000&steeds&minder&vaak&op&
plundertocht?&&
&
_____________________________________________________________________&
&
_____________________________________________________________________&
&
_____________________________________________________________________&
!
!



! 26!

Bijlage(4(–(Afbeeldingen(heksen(
!
!
!

!
!
!
!

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(
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Bijlage(5(–(Afbeeldingen(vikingen(
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

(

(

(

(
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Bijlage(6(–(Advance(organizer(heksen(
!
!

!

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

HeksenR

vervolgingen(

(
!

Mensen(waren(bang,(dus(beschuldigden(ze(er(

anderen(van(een(heks(te(zijn(

!

Europa( Middeleeuwen(

en(Gouden(

Eeuw(

Om(te(zien(of(iemand(een(heks(was,(werd(de(

waterproef(of(de(weegproef(gedaan(
!

Heksen(die(vervolgd(werden,(moesten(op(de(

brandstapel(
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Bijlage(7(–(Advance(organizer(vikingen(
!
!

!

(

(

(

(

(

(

(

(

Noorwegen,(

Zweden(en(

Denemarken(
!

Vikingen(
!

Voeren(in(snelle(

schepen,(de(

‘drakkar’(

Plundertochten(Geloofden(in(

vele(goden(

Einde(viking(

tijdperk(
!

Bekeerden(zich(

tot(het(

Christendom(
!

790(tot(1000(na(

Christus(
!
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Bijlage(8(–(Vraag(voorkennis(

(

Kruis(het(goede(antwoord(aan.(

(

(

Hoeveel(wist(je(al(over(heksen?((

(

o &Alles&wat&in&de&tekst&stond&was&nieuw&voor&me(

o &Een&klein&deel&van&de&informatie&uit&de&tekst&wist&ik&al(

o &Een&groot&deel&van&de&informatie&uit&de&tekst&wist&ik&al(

o &Alles&wat&in&de&tekst&stond&wist&ik&al(
!
(

Hoeveel(wist(je(al(over(vikingen?((

(

o &Alles&wat&in&de&tekst&stond&was&nieuw&voor&me(

o &Een&klein&deel&van&de&informatie&uit&de&tekst&wist&ik&al(

o &Een&groot&deel&van&de&informatie&uit&de&tekst&wist&ik&al(

o &Alles&wat&in&de&tekst&stond&wist&ik&al(
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



! 31!

Bijlage(9(–(Woordzoekers(
!
!

Woordzoeker(
(

(

Z L O O H C S E M W Z H  
A C N N E P C M E E G S  
E V R N H A H F I Y O W  
I S A T G U R S R U S T  
T E K F D Z I S D H S N  
I R F R D E J T C T Q U  
T E A R I M V H G R T T  
R I I U F N E N E K E R  
O W F P N R N S Y U E S  
Y B T E T E X M N A J A  
G H S N J R E K E O H N  
D R P T E L H J X G T A  

(

(

Zoek(de(volgende(woorden:(

(

Rekenen&
School&
Rugtas&
Pauze&

Schrijven&
Pen&
&
&
&
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Woordzoeker(
(

(

G N L I E G V C E E G H  
F N A G E E O U M S H P  
C L E Q I N G A L E H C  
T T B B E G E D R T V O  
E E S P B H L F F O B H  
E I F S O L S S N F M U  
B S R G M T A R A J P D  
G N I L E D N A W E B C  
N S A O G E O U D W O T  
P Z S O T A A X O J M S  
F S M W S E A N E G E R  
F T Z E D W B I N U N S  

(

(

Zoek(de(volgende(woorden:(

(

Bomen&
Vogels&
Herfst&
Blaadjes&
Wandeling&
Regen&

&
!


