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Samenvatting
Volgens meerdere theorieën zouden afbeeldingen bij teksten een positief effect hebben op tekstbegrip.
Afbeeldingen spelen daarom een grote rol in onderwijsteksten, waarbij kennis moet worden overgedragen. De
afbeeldingen worden veelvuldig in schoolboeken aangeboden aan de lezer, maar wat zou het effect zijn van
afbeeldingen bij educatieve teksten indien ze niet worden aangeboden, maar door de lezer zelf gemaakt
dienen te worden? Welke afbeeldingsstrategie leidt het meest tot een beter begrip en een betere reproductie
van de tekst? Het doel van het onderzoek was het verkrijgen van inzicht in het effect van
afbeeldingsstrategieën bij leerlingen op de basisschool, om uiteindelijk de leerprestaties van deze groep te
kunnen verbeteren. Leerlingen lazen twee verschillende teksten en maakten een tekening of een alternatieve
opdracht bij de teksten. Vervolgens dienden zij begrips- en reproductievragen te beantwoorden. Ten slotte
werden nog enkele waarderingsvragen gesteld om er achter te komen hoe de leerlingen de tekst en de
tekenopdracht hadden ervaren. Uit het onderzoek blijkt dat er, ondanks de verwachtingen die zijn gebaseerd
op eerder onderzoek, geen verschil bestaat op de begrips- en reproductiescores wanneer er wel of geen
afbeeldingen, aangeboden of gemaakt door de lezer, worden gebruikt bij een tekst. Wel is gebleken dat de
leerlingen die het proces duidelijk hadden weergegeven in de tekening hoger scoorden op tekstbegrip dan de
leerlingen die het proces niet duidelijk hadden weergegeven. Hieruit kan worden opgemaakt dat het maken
van een tekening eerder een maat is om te meten of de leerlingen de tekst goed hebben begrepen dan dat het
een hulpmiddel is om de leerlingen de tekst goed te laten begrijpen. Het maken van tekeningen zou ingezet
kunnen worden als een manier om te toetsen of de tekst goed is begrepen.
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1. Inleiding
Wanneer kennis overgedragen moet worden vormt begrip een belangrijke voorwaarde. In het onderwijs wordt
voortdurend kennis overgedragen, zowel mondeling door een docent als schriftelijk via schoolboeken. Bij de
educatieve teksten in de schoolboeken zijn vaak afbeeldingen toegevoegd, die de informatie uit de tekst
verduidelijken door het bieden van visuele ondersteuning. Momenteel bevat het lesmateriaal aanzienlijk meer
diagrammen en illustraties dan het lesmateriaal dat jaren geleden werd gebruikt, zo wordt aangetoond in het
onderzoek van Schnotz (2002). De afbeeldingen spelen dus een grotere rol in onderwijsteksten. Ze zouden
bijdragen aan een beter tekstbegrip omdat de informatie dan zowel visueel als linguïstisch verwerkt wordt, zo
blijkt uit meerdere onderzoeken (Mayer, 1989; Paivio, 1986). Er wordt hier uitgegaan van afbeeldingen die
worden aangeboden aan de lezer, maar gebeurt dit ook wanneer de lezer zelf een afbeelding moet maken bij
de tekst? Bevordert het maken van afbeeldingen van teksten ook de kwaliteit van de informatie die is begrepen
en onthouden na het lezen van een tekst? Wanneer een lezer een afbeelding moet maken bij de gelezen tekst
wordt de informatie, net als bij aangeboden afbeeldingen bij een tekst, zowel visueel als linguïstisch verwerkt.
Ook hier zou daarom sprake moeten zijn van een beter tekstbegrip. Learner-generated drawing is zo’n
strategie waarbij een tekening wordt gemaakt om een leerdoel te bereiken (Steele, 1991; Stein & Power,
1996). Welke afbeeldingen leiden het meest tot een beter begrip en een betere reproductie van de tekst? In
het huidige onderzoek is onderzocht in welke conditie afbeeldingen in combinatie met een
procesbeschrijvende onderwijstekst het meest effectief zijn bij basisschoolleerlingen. Het onderzoek zou een
bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van de informatie die scholieren hebben begrepen en onthouden, om
uiteindelijk de leerprestaties te kunnen verbeteren.
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2. Theoretisch kader
2.1 Tekstbegrip
Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de invloed van afbeeldingen op tekstbegrip. Meerdere
onderzoeken wijzen uit dat het toevoegen van afbeeldingen aan een tekst een positieve invloed kan hebben op
tekstbegrip. Gezien er verschillende definities bestaan van tekstbegrip, wordt in deze paragraaf toegelicht wat
in dit onderzoek precies wordt verstaan onder tekstbegrip.
Wanneer er wordt gesproken over tekstbegrip gaat het om het interactieve proces waarin de lezer de intenties,
meningen en handelingen van de schrijver interpreteert. Hierbij is het van belang dat er een samenhangende
mentale representatie wordt gemaakt van de informatie uit de tekst (Van Dijk & Kintsch, 1983). In het
construction-integration model van Kintsch (1998) wordt een onderscheid gemaakt tussen drie niveaus van
tekstrepresentatie: het niveau van de oppervlaktestructuur, het niveau van de tekstbetekenis en het niveau
van het situatiemodel. Indien een lezer de zin op het niveau van de oppervlaktestructuur verwerkt, wordt de
zin ontleed. De semantische en syntactische rol van de woorden wordt geselecteerd en opgeslagen in het
werkgeheugen. Na de analyse van de zin verdwijnt de vormrepresentatie en wordt overgegaan op de volgende
zin. De lezer kan zich daarom vaak alleen de letterlijke vorm herinneren van de zin die het laatst is gelezen
(Fletcher, 1994). Bij het construeren van een betekenisrepresentatie worden de woorden en de zinnen met
elkaar in verband gebracht en ontstaat er een betekenis van de tekst, waarna de inhoud van de tekst wordt
begrepen. Pas wanneer de lezer de zin verwerkt heeft op het niveau van het situatiemodel is er werkelijk
sprake van tekstbegrip. De lezer maakt op dit niveau een mentale voorstelling van de zin in het hoofd, op basis
van voorkennis en de informatie uit de tekst. Niet alleen het begrijpen van losstaande zinnen is daarom
belangrijk, maar vooral het kunnen integreren van deze zinnen met het grotere geheel, waarbij wereldkennis
nodig is (Zwaan & Radvansky, 1998).

2.2 Afbeeldingen aanbieden en tekstbegrip
Dat afbeeldingen een positieve invloed hebben op tekstbegrip kan verklaard worden aan de hand van de Dual
Coding Theory (Paivio, 1971; Paivio 1986; Clark & Paivio, 1991). Volgens deze theorie is er sprake van twee
verschillende en onafhankelijke cognitieve systemen om informatie op te slaan en te verwerken. Enerzijds is er
het verbale systeem voor linguïstische informatie, anderzijds is er het non-verbale systeem voor de verwerking
van visuele informatie. Beide systemen creëren een afzonderlijk mentaal model, waardoor bij een tekst met
een afbeelding de verbale en non-verbale informatie tegelijkertijd en onafhankelijk van elkaar wordt verwerkt.
Bij het verwerken van de informatie op deze manier kunnen verbindingen gelegd worden tussen beide mentale
modellen, wat volgens de genoemde theorie leidt tot een betere geheugenopslag. Het begrijpen en onthouden
van informatie die zowel visueel als linguïstisch verwerkt wordt gaat daarmee beter dan wanneer de informatie
alleen linguïstisch wordt verwerkt. De Dual Coding Theory neemt aan dat het aanbieden van afbeeldingen bij
een tekst bijdraagt aan het begrijpen en het onthouden van de tekst. Meerdere onderzoeken toonden dit
effect van afbeeldingen op tekstbegrip aan. Zo kwam uit onderzoek van Mayer (1989) naar voren dat teksten
met een uitleg over een proces door studenten beter worden begrepen indien er een afbeelding bij is gegeven
dan wanneer er alleen tekst wordt aangeboden. Mayer (2003) spreekt hier van het multimedia-principe,
waarbij gevormde mentale representaties van tekst en beeld samen leiden tot betere leerresultaten. Echter
dienen hierbij enkele kanttekeningen gemaakt te worden. Het toevoegen van beeld hoeft niet automatisch te
leiden tot een beter leer- en verwerkingsproces. Mayer (1993) stelt dat de informatie uit tekst en beeld zoveel
mogelijk overlap moet vertonen. Ook is het van belang dat de afbeeldingen voldoende en op de juiste manier
worden bekeken om de leerprestaties te verbeteren (Peeck, 1993). Hierbij dient het kijkgedrag van de lezer
genoemd te worden als een factor die ook invloed heeft op tekstbegrip, zo blijkt uit de onderzoeken van Mayer
en Gallini (1990) en Hagens, Cremers, Van Dijk en Van Gool (2007). Scholieren besteden regelmatig weinig
aandacht aan het beeld ten opzichte van de tekst die ze lezen. Schakelen tussen tekst en beeld zou ervoor
zorgen dat de informatie tegelijk kan worden opgenomen en mogelijk geïntegreerd kan worden verwerkt. Uit
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onderzoek kwam naar voren dat meer schakelingen tussen tekst en beeld, door bijvoorbeeld het toevoegen
van lijnen en pijlen om tekst en beeld te verbinden of het plaatsen van verwijzingen in het beeld, leiden tot een
beter begrip van de tekst (Van Weelden, 2007; Hagens et al., 2007). Ten slotte is het van belang dat de
afbeeldingen zorgen voor een concretere, meer samenhangende en begrijpelijkere tekst. Er dient rekening
gehouden te worden met de soort afbeelding die bij een tekst wordt geplaatst. Volgens Levin et al. (1987)
kunnen afbeeldingen bij teksten verschillende functies hebben. Een afbeelding kan decoratief zijn, waarbij de
afbeelding de lezer kan helpen om informatie te visualiseren. Een afbeelding kan ook organisatorisch zijn, om
een structureel raamwerk te maken voor de inhoud van de tekst. Daarnaast kan een afbeelding ook
interpretatief zijn om de tekst te begrijpen, of transformatief om belangrijke informatie uit de tekst te
onthouden. Alleen de eerstgenoemde functie heeft geen invloed op het tekstbegrip, de andere soorten
afbeeldingen wel. Transformatieve afbeeldingen zouden de grootste invloed hebben op het tekstbegrip.

2.3. Afbeeldingen maken en tekstbegrip
Learner-generated drawing is een strategie om het geheugen, de observationele processen en de verbeelding
van studenten te verbeteren (Steele, 1991; Stein & Power, 1996). Bij deze strategie wordt een tekening
gemaakt om een leerdoel te bereiken. Het maken van een tekening is afgestemd op een taak, dient kennis te
organiseren en zal het leren verbeteren (Paris et al., 1983). Het tekenen zoals is bedoeld bij learner-generated
drawing betreft het maken van precieze weergaven van objecten. Het tekenen van bijvoorbeeld diagrammen
wordt uitgesloten van de strategie, omdat zij de belangrijke elementen in de afbeelding niet tonen in de vorm
die het fysieke uiterlijk laat zien.
Indien de strategie specifiek wordt ingezet om observationele processen te verbeteren, wordt bijvoorbeeld een
oefening gegeven waarbij studenten een object observeren en het daarna uit hun geheugen moeten tekenen.
Deze oefening is bedoeld om de aandacht te verbeteren voor detail tijdens waarnemingen. Een andere
oefening is het tekenen van een object op basis van een verbale beschrijving die door een andere persoon
wordt gegeven, zoals is gedaan in het onderzoek van Dempsey en Betz (2001). Indien de strategie wordt
ingezet om de verbeelding van studenten te stimuleren, kan gedacht worden aan een oefening waarbij
personen in een groep een object bedenken. Met de ideeën die hieruit voortvloeien dient iedereen vervolgens
een individuele tekening te maken van het bedachte object. Bij de tekening dienen beschrijvingen en verhalen
over het object te worden toegevoegd. Deze strategie zou personen helpen met het genereren van nieuwe
ideeën voor het schrijven, zoals is gesteld in het onderzoek van Dietz (1976) waar deze oefening is toegepast.
Zoals eerder genoemd is kan de strategie ook worden ingezet om het geheugen te verbeteren. Een voorbeeld
van een oefening die hiervoor wordt ingezet is het maken van een afbeelding bij een gelezen tekst. De lezer
krijgt na het lezen van een tekst de opdracht om op papier een beeldende representatie te maken van de
belangrijkste ideeën uit de tekst. Door de lezer wordt eerst een interne representatie van de verstrekte
informatie uit de tekst gegenereerd. Wanneer de lezer begint met het tekenen zullen de relaties tussen de
concepten in de verbale representatie gebruikt worden voor het activeren van opgeslagen non-verbale
representaties, zoals genoemd door Paivio (1971; Paivio 1986; Clark & Paivio, 1991) in de Dual Coding Theory.
Het maken van een afbeelding dient er voor te zorgen dat er op papier wordt afgebeeld hoe de lezer de
informatie uit de tekst in zijn hoofd heeft ervaren. De informatie zou daarmee zowel visueel als linguïstisch
verwerkt worden, waardoor de informatie uit de tekst beter begrepen en onthouden wordt.
In het huidige onderzoek gaat de aandacht specifiek uit naar de learner-generated drawing aanpak ter
bevordering van de reproductie en het begrip van teksten. Voor het bereiken van het leerdoel is het echter
belangrijk dat de tekening van de informatie uit de tekst nauwkeurig wordt gemaakt. De werking van de
learner-generated drawing strategie lijkt in dit geval af te hangen van de tekenconstructie. Een soortgelijk
onderzoek is uitgevoerd door Van Meter (2001). Zij liet leerlingen uit het basisonderwijs teksten lezen om hen
kennis bij te brengen over het centrale zenuwstelsel. Zij onderzocht het effect van het maken van afbeeldingen
bij de tekst op reproductie, met daarbij ook aangeboden afbeeldingen. Een groep tekenaars werd hierin
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ondersteund door het geven van expliciete instructies over wat er getekend moest worden. Een groep
leerlingen werd gestuurd bij het vinden van hun eigen gebreken en fouten in de gemaakte tekening, nadat zij
die hadden vergeleken met de aangeboden afbeelding. Na het vergelijken mochten zij nog veranderingen
aanbrengen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de deelnemers die werden ondersteund bij het maken
van een tekening meer kennis hadden van de tekst dan de niet-ondersteunde tekenaars en controle
deelnemers. Ondersteuning bij het tekenen zou de effectiviteit van de strategie verhogen. In het artikel van
Van Meter en Garner (2005) werd het onderzoek van Van Meter (2001) besproken en werd de aanname
vermeld dat wanneer de inhoud van een tekst eenvoudig is en de betekenis transparant is, nauwkeurige
tekeningen een direct product zijn van nauwkeurig begrip. Indien er uitdagender materiaal zou worden
aangeboden zou het maken van tekeningen over de tekst het begrip en het leren bevorderen.
Naast de score op reproductievragen zal in het huidige onderzoek ook gekeken worden naar de score op de
vragen die het tekstbegrip meten. Het effect van aangeboden afbeeldingen bij procesbeschrijvende
onderwijsteksten zal worden vergeleken met het effect van afbeeldingen die door de lezer zelf gemaakt dienen
te worden bij de tekst, zowel na het geven van een vrije tekenopdracht als na het geven van een gestuurde
tekenopdracht.
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3. Verwachtingen
De onderzoeken en theorieën die zijn beschreven in het theoretisch kader vormen de verwachting dat
afbeeldingen zullen bijdragen aan het begrijpen en het onthouden van teksten door lezers. Het gaat hier om
zowel de aangeboden afbeeldingen als de afbeeldingen die door de lezer zelf gemaakt dienen te worden bij de
tekst. Uit de beschreven onderzoeken en theorieën is ook naar voren gekomen dat afbeeldingen die worden
aangeboden bij een tekst aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen om invloed te hebben op het begrijpen
en het onthouden van gelezen teksten. Ten eerste dient de informatie uit de tekst en uit het beeld zoveel
mogelijk overlap te vertonen. Ten tweede is het van belang dat de lezer schakelt tussen de tekst en het beeld,
zodat de afbeeldingen voldoende en op de juiste manier worden bekeken. Wanneer lezers zelf een afbeelding
maken bij een gelezen tekst wordt aan de genoemde voorwaarden voldaan. De lezer verwerkt de tekst op het
situatiemodelniveau en maakt een extra stap in het proces van informatieverwerking. Het is daarom
aannemelijk dat het zelf maken van de afbeeldingen bij een tekst effectiever is voor het begrijpen en het
onthouden van gelezen teksten dan wanneer er al afbeeldingen zijn aangeboden bij de tekst.
Zoals eerder is vermeld dienen afbeeldingen te zorgen voor een concretere, meer samenhangende en
begrijpelijkere tekst. Daarbij zou een transformatieve afbeelding de grootste invloed hebben op tekstbegrip.
Ook is genoemd dat het bij het maken van een tekening bij een tekst van belang is dat de tekening nauwkeurig
de informatie uit de tekst weergeeft. Zodra er ondersteuning wordt geboden bij het maken van een tekening
zou voldaan kunnen worden aan de genoemde voorwaarden, en zou het begrip en de reproductie van teksten
door lezers worden vergroot. Het is daarom aannemelijk dat gestuurde tekenopdrachten een beter resultaat
opleveren dan vrije tekenopdrachten. Voor het huidige onderzoek zijn de volgende hypotheses opgesteld:
Hypothese 1a: Een afbeelding bij een procesbeschrijvende onderwijstekst zorgt voor beter tekstbegrip dan
geen afbeelding bij de tekst.
Hypothese 1b: Een afbeelding bij een procesbeschrijvende onderwijstekst zorgt voor een betere reproductie
dan geen afbeelding bij de tekst.
Hypothese 2a: Afbeeldingen maken bij een procesbeschrijvende onderwijstekst zorgt voor beter tekstbegrip
dan het aanbieden van een afbeelding bij de tekst.
Hypothese 2b: Afbeeldingen maken bij een procesbeschrijvende onderwijstekst zorgt voor een betere
reproductie van de tekst dan het aanbieden van een afbeelding bij de tekst.
Hypothese 3a: Een gestuurde tekenopdracht bij een procesbeschrijvende onderwijstekst zorgt voor een beter
tekstbegrip dan een vrije tekenopdracht
Hypothese 3b: Een gestuurde tekenopdracht bij een procesbeschrijvende onderwijstekst zorgt voor een betere
reproductie van de tekst dan een vrije tekenopdracht.
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4. Methode
4.1 Onderzoeksontwerp
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een natoets-controlegroep-ontwerp, waarbij de proefpersonen
aselect worden toegewezen aan de condities. De onafhankelijke variabele bestaat uit de soort afbeelding bij de
tekst: een aangeboden afbeelding, geen afbeelding, een zelfgemaakte afbeelding door een vrije tekenopdracht
en een zelfgemaakte tekening door een gestuurde tekenopracht. De afhankelijke variabelen bestaan uit de
score die de leerlingen hebben behaald op de begripsvragen en de reproductievragen. Het onderzoeksontwerp
ziet er schematisch als volgt uit:
Experimentele groep met afbeelding
Controlegroep zonder afbeelding
Experimentele groep met vrije tekenopdracht
Experimentele groep met gestuurde tekenopdracht

(R)X1
(R) 2
(R)X3
(R)X4

4.2 Respondenten
Aan het onderzoek hebben 50 leerlingen deelgenomen uit groep 8 van basisschool ‘Het Bossche Broek’ in ’sHertogenbosch, waarvan uiteindelijk 48 leerlingen de test volledig hebben doorlopen. De resultaten van 21
jongens en 27 meisjes zijn meegenomen in het onderzoek. Er is gekozen voor de hoogste groep in het
basisonderwijs omdat daar het leesniveau en de woordenschat van een aanvaardbaar niveau dienen te zijn. De
leerlingen zaten verspreid over twee klassen en werden aselect over de vier condities verdeeld. De teksten die
zij kregen voorgelegd gingen over onderwerpen die niet recentelijk waren behandeld op school. Voorkennis
over de onderwerpen die elders is opgedaan is vooraf niet getoetst bij de leerlingen, maar hier is na het lezen
ter controle een vraag over gesteld. Alle leerlingen kregen over twee verschillende onderwerpen een tekst met
bijbehorende opgaven aangeboden. Na het behandelen van de eerste tekst werden de leerlingen voor de
tweede tekst in een andere conditie geplaatst. De leerlingen die bij de eerste tekst een tekenopdracht kregen
zijn bij de tweede tekst ingedeeld in een conditie waarbij zij niet hoefden te tekenen en andersom. Uiteindelijk
dienden alle deelnemers een tekening gemaakt te hebben bij een van de twee uitgedeelde teksten. De
leerlingen moesten op een schaal van 1 tot 5 aangeven of ze het leuk vinden om te tekenen. Ze beoordeelden
deze vraag met gemiddeld een 3.8 (standaarddeviatie: 1.27).
4.3 Onderzoeksmateriaal
Er is gekozen om twee verschillende teksten aan te bieden in het onderzoek, om te kijken of de resultaten in
het geval van beide onderwerpen gelijk zijn. Er is specifiek gekozen voor teksten waarin processen worden
beschreven, omdat afbeeldingen relaties tussen verschillende onderdelen uit de processen kunnen
verduidelijken. De teksten zijn zorgvuldig uitgekozen op grote overeenkomsten in vakgebied,
procesbeschrijving, lengte en leesniveau. De teksten die de scholieren voorgelegd kregen gingen over een
proces binnen het vak aardrijkskunde en bevatten gemiddeld 208 woorden. Alle proefpersonen lazen eerst een
tekst die ging over de waterkringloop. De tekst is eerder gebruikt in een onderzoek over het begrijpend lezen
van geïllustreerde procesbeschrijvende onderwijsteksten van Ebbekink (2010). De tekst is oorspronkelijk
afkomstig van de website Deltawerken, maar is door Ebbekink omgevormd tot representatief
onderwijsmateriaal voor de hoogste klassen in de bovenbouw van het basisonderwijs. De afbeelding die in
conditie 1 is toegevoegd komt van de website van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn
(ICBR). In de afbeelding wordt niet verwezen naar onderdelen uit het proces van de waterkringloop. Belangrijke
begrippen zijn in alle versies dikgedrukt verwoord. De tweede tekst die de leerlingen moesten lezen ging over
het ontstaan van vulkanen. Ook deze tekst is eerder gebruikt in het onderzoek van Ebbekink (2010). De teksten
zijn voorafgaand aan het onderzoek voorgelegd aan de leerkrachten van de twee klassen die deelnamen aan
het onderzoek. De teksten werden door de docenten geschikt geacht om te gebruiken in de toets voor de
leerlingen uit hun klassen. De teksten van beide onderwerpen voor alle condities zijn te vinden in bijlage 1.
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Bij het lezen van de teksten is voor alle lezers een opdracht toegevoegd. Enerzijds zijn er de twee groepen die
de opdracht kregen om het proces uit de tekst te tekenen, anderzijds waren er de conditie met de aangeboden
afbeelding en de controlegroep zonder afbeelding die de opdracht kregen om woorden in de tekst te zoeken
waarbij ze aan een kleur konden denken. Vervolgens dienden de leerlingen met de laatste opdracht het woord
te markeren met de door hen gekozen kleur. Deze opdracht is enkel toegevoegd om de leerlingen uit de
conditie met de aangeboden afbeelding en de controlegroep zonder afbeelding ook langer met de tekst bezig
te laten zijn. Door zich met de woorden bezig te houden wordt voorkomen dat een eventueel effect op de
begrips- en reproductiescores veroorzaakt is door het grote verschil in tijd waarin de leerlingen zich met de
tekst hebben beziggehouden. De groep met de vrije tekenopdracht werd op papier gevraagd een tekening te
maken bij de informatie die ze hebben gelezen. De groep met de gestuurde tekenopdracht werd op papier
gevraagd een tekening te maken van de gelezen informatie, waarbij ze duidelijk moesten maken wat er zich
afspeelde bij de dikgedrukte woorden in de tekst en hoe deze begrippen met elkaar samenhingen.
4.4 Vragen
Om aan te tonen in hoeverre een lezer de tekst verwerkt heeft op het niveau van het situatiemodel is gekozen
voor een sorteertaak. Bij deze taak is het van belang dat de lezers de onderlinge verbanden en ordening tussen
de termen kunnen begrijpen (McNamara et al., 1996). Op de sorteertaak van beide teksten kon door de
leerlingen maximaal 2 punten behaald worden. Indien de vraag gedeeltelijk juist werd beantwoord, werd nog 1
punt toegekend. Om te kijken in hoeverre de leerlingen in staat zijn om de tekst te reproduceren zijn per tekst
3 open reproductievragen gesteld. Op iedere vraag konden 2 punten behaald worden voor een juist antwoord
en werd 1 punt gegeven voor een gedeeltelijk juist antwoord. De maximale score voor de reproductievragen
per tekst is daarmee 6. In de vraagstelling werd de nadruk gelegd om het bevraagde begrip te beschrijven zoals
is gegeven in de tekst. Hoe meer gelijkenis het antwoord vertoonde met de informatie uit de tekst, hoe meer
punten er werden toegekend en hoe hoger de mate van reproductie werd beoordeeld. Tot slot is er een vel
met waarderingsvragen uitgedeeld om er achter te komen hoe de leerlingen de tekst en de tekenopdracht
hebben ervaren. De antwoorden konden op een vijfpunts Likert-schaal worden aangegeven (1 = helemaal mee
oneens, 2 = mee oneens, 3 = niet meer eens / niet mee oneens, 4 = mee eens en 5 = helemaal mee eens). Op
hetzelfde vel werden ook vragen gesteld over het geslacht van de deelnemer en de mate van voorkennis over
het onderwerp. De vraag over de mate van voorkennis kon op dezelfde vijfpunts Likert-schaal worden
beantwoord.
4.5 Procedure
Het experiment is afgenomen op een normale schooldag op basisschool ‘Het Bossche Broek’ te ’sHertogenbosch. De leerlingen uit de twee klassen zijn na elkaar getest. Het onderzoek in de eerste klas is
uitgevoerd van 13:30 tot 14:30, de tweede klas werd getoetst van 14:30 tot 15:30. De leerkrachten waren in
beide gevallen gedurende de hele test aanwezig. Aan de leerlingen werd verteld dat ze gingen meewerken aan
een onderzoek en hen werd verzocht om individueel en geconcentreerd deel te nemen. De vier versies van de
tekst over de waterkringloop zijn willekeurig aan de leerlingen uitgedeeld. Indien alle leerlingen de opdracht
hadden gemaakt en alle vragen hadden beantwoord, werd overgegaan op de tweede tekst over het ontstaan
van vulkanen. Om demotivatie te voorkomen is er bij het uitdelen van de tweede tekst voor gezorgd dat de
kinderen niet twee keer zouden tekenen of niet twee keer woorden dienden te markeren. De leerlingen die de
eerste keer een tekst uit conditie 1 of 2 kregen, kregen de tweede keer een tekst uit conditie 3 of 4 en
andersom. Indien de leerlingen klaar waren met de opdracht, het maken van de reproductie- en begripsvragen
en het blad met de waarderingsvragen hadden ingevuld, konden zij hun vinger opsteken en werd het werk
opgehaald. Zij konden rustig iets voor zichzelf gaan doen.
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5. Resultaten
Zoals in het vorige hoofdstuk is vermeld zijn niet van alle leerlingen die hebben deelgenomen aan het
onderzoek de resultaten meegenomen bij de analyse. Van de 50 deelnemers waren er maar 48 deelnemers die
daadwerkelijk de opdracht bij de tekst hadden uitgevoerd en de vragen hadden beantwoord. Twee leerlingen
leverden de opdracht in maar maakten hierbij geen enkele vraag. Hierdoor zijn ze buiten beschouwing gelaten.
5.1 Randomisatiecontrole
Aan de hand van een Chi-kwadraattoets is gekeken of de jongens en meisjes die hebben meegedaan aan het
onderzoek gelijk zijn verdeeld over de vier condities. De controle is uitgevoerd om uit te kunnen sluiten dat de
factor ‘geslacht’ invloed heeft gehad op de resultaten. In Tabel 1 is de verdeling van de jongens en de meisjes
over de vier condities getoond. Uit de randomisatiecontrole is gebleken dat de jongens en meisjes gelijk zijn
2
verdeeld over de condities (x =0.38; df=3; p=0.944).
Tabel 1
Verdeling van jongens en meisjes over de vier condities in absolute aantallen.
Conditie
Met afbeelding

Jongen
11

Meisje
12

Totaal
23

Zonder afbeelding

10

15

25

Vrije tekenopdracht

10

14

24

Gestuurde tekenopdracht

11

13

24

Totaal

42

54

96

5.2 De betrouwbaarheid van de vragen
Voordat is gekeken naar eventuele effecten van de verschillende condities op de afhankelijke variabele
‘reproductie’, is een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd bij beide teksten. Uit de betrouwbaarheidsanalyse
blijkt dat de drie reproductievragen bij de tekst over water niet hetzelfde construct meten (α=0.02). Zelfs bij
het verwijderen van een van de vragen uit de analyse zou de Cronbach’s Alpha slechts stijgen naar 0.11. Deze
waarde is nog steeds onvoldoende om van één te meten construct te kunnen spreken. Daarom is besloten om
alle drie de items mee te nemen in de analyse en ze apart van elkaar te behandelen. Bij de drie
reproductievragen over vulkanen is echter wel sprake van een gemeenschappelijk gemeten construct (α=0.62).
Naar aanleiding van de uitkomsten is besloten om een somscore te maken van de drie reproductievragen over
vulkanen.
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5.3 Reproductie
Om te kijken of de scores op de reproductievragen van de vier condities significant van elkaar verschilden is
een enkelvoudige variantieanalyse uitgevoerd. De analyse is voor de teksten van beide onderwerpen apart
uitgevoerd. Voor de tekst over het ontstaan van vulkanen is er geen sprake van een significant verschil in de
scores op de reproductievragen (F=1.47; df=3,44; p=0.237). De resultaten staan weergegeven in Tabel 2.
Tabel 2
Gemiddelde somscore (en standaarddeviatie) per conditie op de reproductievragen bij de tekst over vulkanen.
Conditie
Met afbeelding

Gemiddelde somscore (sd)
2.30 (2.00)

Zonder afbeelding

1.23 (1.01)

Vrije tekenopdracht

1.91 (1.83)

Gestuurde tekenopdracht

1.08 (1.55)

Voor de analyse van de tekst over de waterkringloop zijn de drie vragen apart behandeld, omdat de Cronbach’s
Alpha voor deze reproductievragen niet hoog genoeg was om er een somscore van te maken. De analyse wees
uit dat de condities op vraag 1.1 (F=1.42; df=3,44; p=0.251), vraag 1.2 (F=0.433; df=3,44; p=0.730) en vraag 1.3
(F=1.55; df=3,44; p=0.216) geen score hebben op de reproductievragen die significant verschilt van elkaar. De
gemiddelde scores staan weergegeven in Tabel 3.
Tabel 3
Gemiddelde scores (en standaarddeviaties) per conditie op de reproductievragen bij de tekst over de waterkringloop.
Vraag
1.1 Wat is volgens de tekst condensatie?

Conditie
Met afbeelding
Zonder afbeelding
Vrije tekenopdracht
Gestuurde tekenopdracht

Gemiddelde score (sd)
0.31 (0.63)
0.17 (0,58)
0.00 (0.00)
0.00 (0.00)

1.2 Wat gebeurt er volgens de tekst bij infiltratie?

Met afbeelding
Zonder afbeelding
Vrije tekenopdracht
Gestuurde tekenopdracht

1.00 (0.82)
0.92 (0.52)
0.75 (0.62)
0.73 (0.79)

1.3 Wat is volgens de tekst gewasverdamping?

Met afbeelding
Zonder afbeelding
Vrije tekenopdracht
Gestuurde tekenopdracht

0.31 (0.48)
0.50 (0.80)
0.33 (0.49)
0.82 (0.75)

De hypotheses 1b, 2b en 3b die zijn gesteld over de reproductie van de tekst dienen allen verworpen te
worden, omdat er geen significante verschillen zijn gevonden. Er mag niet worden aangenomen dat een
afbeelding bij een procesbeschrijvende onderwijstekst zorgt voor een betere reproductie dan wanneer er geen
afbeelding is gegeven bij de tekst. Daarnaast mag niet worden aangenomen dat het maken van afbeeldingen
bij een procesbeschrijvende onderwijstekst consequent zorgt voor een betere reproductie van de tekst dan het
aanbieden van een afbeelding bij de tekst. Ten slotte mag ook niet worden aangenomen dat een gestuurde
tekenopdracht bij een procesbeschrijvende onderwijstekst systematisch zorgt voor een betere reproductie van
de tekst dan een vrije tekenopdracht. Opvallend is dat op de eerste reproductievraag in de twee tekencondities
geen enkele leerling de vraag gedeeltelijk juist of juist heeft beantwoord. Er zijn maar 2 leerlingen uit alle
condities die een juist antwoord gaven op deze vraag. De vraag lijkt hiermee te moeilijk te zijn. Over het
algemeen zijn de gemiddelde scores op alle vragen laag.
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5.4 Tekstbegrip
Omdat de leerlingen twee teksten hebben gelezen is er met een t-toets voor gekoppelde steekproeven
nagegaan of er een verschil bestaat op de score van tekstbegrip tussen de eerste tekst die is gelezen en de
tweede tekst. Mogelijk zou de benadering van de eerste tekst de benadering van de tweede tekst kunnen
beïnvloeden. Uit de toets kwam naar voren dat er gemiddeld genomen bij de eerste tekst beter is gescoord op
tekstbegrip (gemiddelde = 1.45; sd=0.65) dan bij de tweede tekst (gemiddelde =1.34; sd=0.94). Dit verschil is
echter niet significant (t=0.66; df=46; p=0.514). De toets wees uit dat er geen verband bestaat tussen de score
op de begripsvraag bij de eerste tekst die is gelezen en de score op de begripsvraag bij de tweede tekst (r=
0.07; p=0.661).
Om te toetsen of eventuele verschillen in score op de begripsvraag bij de condities aan toevallige
steekproeffluctuaties moeten worden toegeschreven, is een enkelvoudige variantieanalyse uitgevoerd per
onderwerp. Tabel 4 bevat de gemiddelde scores van de groepen op de begripsvraag bij de teksten van beide
onderwerpen. Het scoreverschil tussen de vier condities op de begripsvraag is niet significant bij de tekst over
vulkanen (F=0.81; df=3,43; p=0.497) en ook niet bij de tekst over de waterkringloop (F=0.89; df=3,44; p=0.457).
Tabel 4
Gemiddelde somscore (en standaarddeviatie) per conditie op de begripsvraag bij de tekst over vulkanen en de tekst over de
waterkringloop (N=aantal waarnemingen).

Conditie

Vulkanen
Gemiddelde somscore (sd)

N

Waterkringloop
Gemiddelde somscore (sd)

N

Met afbeelding

1.70 (0.68)

10

1.54 (0.66)

13

Zonder afbeelding

1.23 (1.01)

13

1.58 (0.67)

12

Vrije tekenopdracht

1.09 (1.04)

11

1.50 (0.67)

12

Gestuurde tekenopdracht

1.38 (0.96)

13

1.18 (0.60)
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Omdat de scoreverschillen tussen de condities op de begripsvraag bij beide teksten niet significant zijn, mogen
de gestelde hypotheses over het tekstbegrip niet worden aangenomen. Hypothese 1a, 2a en 3a dienen daarom
verworpen te worden. Er kan niet worden gezegd dat een afbeelding bij een procesbeschrijvende
onderwijstekst zorgt voor beter tekstbegrip dan wanneer er geen afbeelding wordt aangeboden bij de tekst.
Ook mag niet worden aangenomen dat het maken van afbeeldingen bij een procesbeschrijvende
onderwijstekst zorgt voor beter tekstbegrip dan het aanbieden van een afbeelding bij de tekst. Ten slotte mag
niet gesteld worden dat een gestuurde tekenopdracht bij een procesbeschrijvende onderwijstekst systematisch
zorgt voor een beter tekstbegrip dan een vrije tekenopdracht.
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5.5 Tekenen
De 48 leerlingen die een vrije of een gestuurde tekenopdracht kregen bij een tekst hebben een beoordeling
gekregen voor hun tekening. De tekening kreeg een positieve beoordeling als het proces uit de tekst duidelijk
was weergegeven en een negatieve beoordeling indien dit niet het geval was. In bijlage 6 zijn enkele
tekeningen toegevoegd om een idee te krijgen van de gemaakte afbeeldingen die positief of negatief zijn
beoordeeld. Omdat de beoordelingsscores negatief waren opgezet (1= positief, 2 =negatief) zijn de scores
omgepoold ten gunste van de correlatieanalyse. Bij de jongens en meisjes die de opdracht kregen om te
tekenen is gekeken of zij gelijk zijn verdeeld over de groep die het proces uit de tekst duidelijk heeft
weergegeven bij het tekenen en de groep met degenen die het proces uit de tekst niet duidelijk hebben
weergegeven. In Tabel 5 is de verdeling van de jongens en de meisjes over de twee genoemde groepen
getoond. Een Fisher’s exact test heeft uitgewezen dat de jongens en meisjes gelijk zijn verdeeld over de
groepen (p=0.565). Er is geen sprake van een significant verschil tussen jongens en meisjes wat betreft de
beoordeling van de tekening.
Tabel 5
Verdeling van jongens en meisjes over degenen die het proces uit de tekst duidelijk hebben weergegeven en degenen die het
proces uit de tekst niet duidelijk hebben weergegeven in absolute aantallen.
Tekening
Het proces is duidelijk gemaakt in de tekening

Jongen
8

Meisje
13

Het proces is niet duidelijk gemaakt in de tekening

13

14

Totaal

21

27

Vervolgens is voor alle waarderingsvragen bekeken of zij een correlatie vertonen. Bij de correlatieanalyse, die is
berekend over de 48 leerlingen die een tekening hebben gemaakt, is de beoordeling meegenomen of het
proces duidelijk gemaakt is in de tekening. Uit een tweezijdig getoetste Spearman’s rangcorrelatieanalyse is het
volgende naar voren gekomen: Wanneer er sprake is van voorkennis bestaat er een positieve relatie met de
mate waarin de leerling aangeeft de tekst goed te hebben begrepen (rs=0.51; p<0.01). Ook hangt de
voorkennis samen met de mate waarin de lezer de tekst interessant vond (rs=0.54; p<0.01). Opmerkelijk is dat
wanneer de lezer aangeeft de tekst goed te hebben begrepen, dit niet alleen samenhangt met een hoge mate
van voorkennis, maar ook significant correleert op alle andere variabelen in de correlatieanalyse, zoals te zien is
in Tabel 6. Ten slotte dient te worden genoemd dat wanneer de leerling aangaf het leuk te vinden om te
tekenen er een significante relatie bestaat met de mate waarin de leerling aangaf dat de tekening heeft
geholpen bij het begrijpen van de tekst (rs=0.54; p<0.01).
Tabel 6
Tweezijdig getoetste Spearman’s rangcorrelatieanalyse van de waarderingsvragen en de beoordeling van de tekening.

1

Voorkennis

1
1

2

Ik heb de tekst goed begrepen

0.51

**

1

3

Ik vond de tekst interessant

0.54

**

0.55

**

1

4

Ik vind het leuk om te tekenen

0.15

0.34

**

0.01

1

5

De tekening heeft me geholpen bij het begrijpen van de tekst

0.13

0.33

*

0.12

0.54

6

Is het proces duidelijk gemaakt in tekening
** Correlatie zeer significant gevonden (p < 0.01)
* Correlatie is significant gevonden (p < 0.05)

0.26

0.31

*

0.12

0.20

14

2

3

4

5

**

6

1
0.21

1

5.6 Interactie
Uit de correlatieanalyse is gebleken dat indien het proces uit de tekst duidelijk is gemaakt in de tekening, de
leerling aangeeft de tekst goed te hebben begrepen. Hypothese 3a diende eerder verworpen te worden omdat
er geen significant verschil was gevonden tussen de tekencondities met een vrije en een gestuurde
tekenopdracht op tekstbegrip. Deze uitkomsten vormen een aanleiding om te toetsen of er sprake is van een
interactie effect tussen de twee tekencondities en de mate waarin het proces duidelijk is weergegeven in de
tekening. Hiervoor is een meerwegsvariantie-analyse uitgevoerd, betreffende de score op de begripsvraag. De
analyse laat zien dat er geen hoofdeffect is gevonden van conditie op de begripsscore bij de tekst over
vulkanen (F=1.94; df=1,20; p=0.179). Er is wel een hoofdeffect gevonden op de begripsscore bij de
vulkanentekst van de mate waarin het proces duidelijk is weergegeven in de tekening (F=8.28; df=1,20;
p=0.005, eenzijdig). Er blijkt geen interactie-effect te zijn tussen de twee variabelen (F=0.25; df=1,20; p=0.620).
Uit een meerwegsvariantie-analyse op de tekst over de waterkringloop blijkt dat er geen sprake is van een
hoofdeffect van conditie (F=0.61; df=1,19; p=0.443), maar wel van de mate waarin het proces is weergegeven
in de tekening (F=3.68; df=1,19; p=0.035, eenzijdig). Er is geen interactie-effect gevonden tussen de twee
variabelen(F=0.00; df=1,19; p=0.979). Voor beide teksten is er dus bij de begripsscore enkel een hoofdeffect
gevonden van de mate waarin het proces duidelijk is weergegeven in de tekening. De leerlingen die het proces
uit de tekst duidelijk hebben weergegeven in de tekening scoorden hoger op de begripsvraag dan de leerlingen
die het proces niet duidelijk hadden weergegeven in hun tekening. In Tabel 7 zijn de gemiddelde scores op de
begripsvraag van beide teksten per tekenconditie aangegeven voor degenen die het proces duidelijk hebben
weergegeven en degenen die dat niet hebben gedaan. Indien er een vrije tekenopdracht werd gegeven
scoorden degenen die het proces duidelijk hebben weergegeven in de tekening bij de tekst over vulkanen
gemiddeld 1,27 punten hoger, en bij de tekst over de waterkringloop gemiddeld 0,51 punten hoger op de
begripsvraag dan degenen die het proces niet duidelijk hebben weergegeven in de tekening. Wanneer er een
gestuurde tekenopdracht werd gegeven scoorden de leerlingen met een positief beoordeelde tekening bij de
tekst over vulkanen gemiddeld 0,89 punten hoger, en bij de tekst over de waterkringloop gemiddeld 0,50
punten hoger op de begripsvraag dan degenen met een negatief beoordeelde tekening. De leerlingen die het
proces uit de tekst duidelijk hebben weergegeven in de tekening scoorden hoger op de begripsvraag dan de
leerlingen die niet duidelijk het proces hadden weergegeven.
Tabel 7
Gemiddelde somscore (en standaarddeviatie) op de begripsvraag op de teksten per tekenconditie voor de groep die het
proces duidelijk heeft weergegeven in de tekening en de groep die dat niet heeft gedaan.
Proces duidelijk weergegeven

Proces niet duidelijk weergegeven

Gemiddelde somscore (sd)

N

Gemiddelde somscore (sd)

N

Vrije tekenopdracht

1.67 (0.82)

6

0.40 (0.89)

5

Gestuurde tekenopdracht

2.00 (0.00)

4

1.11 (1.05)

9

Vrije tekenopdracht

1.71 (0.49)

7

1.20 (0.84)

5

Gestuurde tekenopdracht

1.50 (0.58)

4

1.00 (0.58)

7

Vulkanen

Waterkringloop

15

6. Conclusie en discussie
Het onderzoek is uitgevoerd om een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van de informatie uit een tekst
die scholieren hebben begrepen en onthouden. De uitkomsten zouden kunnen leiden tot inzichten die gebruikt
kunnen worden voor adviezen met betrekking tot het lezen en het toetsen van teksten bij
basisschoolleerlingen. Het doel van het onderzoek was het specifiek verkrijgen van inzicht in het effect van
afbeeldingsstrategieën bij leerlingen op de basisschool, om uiteindelijk de leerprestaties van deze groep te
kunnen verbeteren. De vraag die centraal stond in het onderzoek was in hoeverre afbeeldingen bij
procesbeschrijvende onderwijsteksten invloed hebben op tekstbegrip en tekstreproductie. In dit hoofdstuk
worden de resultaten van het onderzoek beschouwd.
Naar aanleiding van theorieën en resultaten uit eerder onderzoek konden verwachtingen worden opgesteld
met betrekking tot het gebruiken van afbeeldingen bij teksten. Verwacht werd dat afbeeldingen bij teksten
zouden zorgen voor een hogere score op tekstbegrip en tekstreproductie dan wanneer er geen afbeeldingen
worden toegevoegd. Ook werd er verwacht dat het laten maken van afbeeldingen bij teksten zou zorgen voor
hogere scores dan het aanbieden van afbeeldingen. Ten slotte werd verwacht dat het laten maken van
afbeeldingen bij een tekst door een gestuurde tekenopdracht betere resultaten zouden leveren op de toets
dan wanneer er een vrije tekenopdracht werd gegeven. Hoewel er verschillen zijn gevonden tussen de
condities die in overeenstemming zijn met de hypotheses, dienden de hypotheses toch allemaal verworpen te
worden omdat er niet gesproken kon worden van significante verschillen. De conclusie van deze toets is dat er
geen verschil blijkt te zijn op de begrips- en reproductiescores wanneer er wel of geen afbeeldingen,
aangeboden of gemaakt door de lezer, worden gebruikt bij een tekst, ondanks de verwachtingen uit bestaand
onderzoek (e.g. Paivio, 1971; Paivio 1986; Mayer, 1989; Clark & Paivio, 1991; Mayer, 2003). Een mogelijke
verklaring hiervoor is dat er een te kleine schaal is gebruikt voor de scores op de vragen. Bij zowel de
reproductie- als de begripsvragen konden per vraag maximaal twee punten worden behaald. Indien het
maximale puntenaantal hoger had gelegen, waren er wellicht grotere verschillen gevonden die wel significant
zouden kunnen zijn. Daarnaast is ondanks de betrouwbaarheidsanalyse die is uitgevoerd op de
reproductievragen, waaruit bleek dat een verwijdering van een van de drie vragen bij de tekst over de
waterkringloop niet tot een aanzienlijke stijging van de betrouwbaarheid zou leiden, uit de toets naar voren
gekomen dat de eerste reproductievraag zeer slecht is beantwoord. Er waren maar 2 leerlingen van de 48 die
een juist antwoord gaven op deze vraag. Het lijkt er op dat deze vraag te moeilijk is geweest voor de leerlingen.
Opvallend is dat de scores op de overige vragen ook laag zijn. Voorafgaand aan het onderzoek zijn de teksten
en de vragen voorgelegd aan de docenten van de deelnemers, waaruit geen negatief advies over de vragen is
voortgekomen. Een pre-test had eventueel voorkomen kunnen worden dat een vraag die te moeilijk werd
bevonden is meegenomen in het onderzoek.
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat wanneer er sprake is van voorkennis, er een positieve relatie
bestaat met de mate waarin de leerling aangeeft de tekst goed te hebben begrepen. Dit resultaat zou als
vanzelfsprekend gezien kunnen worden omdat eventuele moeilijke termen al bekend zijn bij de lezer. De
voorkennis blijkt ook samen te hangen met de mate waarin de lezer de tekst interessant vond. Opvallend is dat
wanneer de lezer aangeeft de tekst goed te hebben begrepen, er ook een significante relatie bestaat met een
hoge mate van voorkennis, de mate waarin de tekst interessant werd gevonden, de mate waarin werd
aangegeven dat de tekening heeft geholpen bij het begrijpen van de tekst en ten slotte de mate waarin het
proces duidelijk is gemaakt in de tekening. Daarnaast bleek uit het onderzoek dat de gemiddelde leerling het
leuk vindt om te tekenen. Wanneer leerlingen dit aangaven, werd een significante relatie gevonden met de
mate waarin de leerling aangaf dat de tekening heeft geholpen bij het begrijpen van de tekst en de mate
waarin de leerling aangaf de tekst goed te hebben begrepen. Naar aanleiding van de bovenstaande resultaten
is getoetst of er sprake is van een interactie effect tussen de twee tekencondities en de mate waarin het proces
duidelijk is weergegeven in de tekening, betreffende de score op de begripsvragen. In het geval van beide
teksten is hier enkel een hoofdeffect gevonden op de mate waarin het proces duidelijk is weergegeven in de
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tekening. De leerlingen die het proces uit de tekst duidelijk hadden weergegeven in de tekening scoorden
hoger op de begripsvraag dan de leerlingen die het proces niet duidelijk hadden weergegeven. Er zou daarom
geconcludeerd kunnen worden dat het maken van een tekening eerder een maat is om te meten of de
leerlingen de tekst goed hebben begrepen dan dat het een hulpmiddel is om de leerlingen de tekst goed te
laten begrijpen. Dit resultaat zou overeen kunnen komen met de aanname die is voortgekomen uit het
onderzoek van Van Meter (2001), genoemd in het werk van Van Meter en Garner (2005). Er wordt vermeld dat
het waarschijnlijk is dat wanneer de inhoud van een tekst eenvoudig is, nauwkeurige tekeningen een direct
product zijn van nauwkeurig begrip. Wanneer de inhoud van een tekst moeilijker is zou het maken van
tekeningen over de tekst volgens haar het begrip en het leren wel bevorderd worden. Een mogelijkheid is
daarom dat de gebruikte teksten in het huidige onderzoek te eenvoudig zijn geweest.
Voorafgaand aan de toets werd door een docent gemeld dat de kinderen het maken van begrijpend lezen
toetsen over het algemeen negatief ervaren. Aan de hand van de resultaten op de begripsscores, de hoge mate
waarin de leerlingen aangaven het leuk te vinden om te tekenen en dat er geen verschil bleek te zijn tussen
jongens en meisjes bij degenen die het proces duidelijk hadden weergegeven in de tekening, zou aanbevolen
kunnen worden om het maken van tekeningen in te zetten als manier om te toetsen of de tekst goed is
begrepen. Indien het tekenen zou worden ingezet als toetsmiddel is er geen sprake van toetsing van
reproductie, omdat de tekening wordt gemaakt met de tekst er bij.
In vervolgonderzoek is het interessant om ook te kijken naar het niveau van begrijpend lezen van de leerlingen.
Deze factor zou invloed kunnen hebben op de toetsscores en hier is in het huidige onderzoek geen rekening
mee gehouden. Mogelijk zou het tijdstip van afname ook een rol gespeeld kunnen hebben. Het onderzoek
werd aan het eind van de schooldag afgenomen, waardoor mogelijk de vermoeidheid van de leerlingen een
invloed gehad zou kunnen hebben op de resultaten.
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Bijlage 1
Conditie met plaatje
1.

Je gaat een tekst lezen over een onderwerp van aardrijkskunde. Lees de tekst goed door!

2.

Zoek de woorden in de tekst waarbij je aan een kleur kunt denken. Markeer het woord met de door
jou gekozen kleur.

3.

Als je de tekst goed hebt gelezen en de woorden hebt gemarkeerd met een kleur steek je je vinger op.
Je levert de tekst in en krijgt een blad met vragen die bij de tekst horen. Maak deze vragen.

4.

Als je klaar bent met de vragen steek je je vinger op en wordt het vragenblad opgehaald.

Succes!

De waterkringloop
Een wolk bestaat uit allemaal kleine waterdruppeltjes en waterdamp. In een wolk plakken steeds meer
waterdruppeltjes en waterdamp aan elkaar doordat de lucht afkoelt. Dat heet condensatie. Op een gegeven
moment worden de waterdruppels zo zwaar dat ze uit de wolk naar beneden vallen. Het water van de
neerslag komt op aarde terecht en zakt langzaam de grond in, dat noemen we infiltratie. Het zinkt net zolang
door de grond tot het bij het grondwater komt. Grondwater staat niet stil, maar stroomt naar lage gebieden,
en komt uiteindelijk terecht in een rivier, meer of zee.
Een deel van het grondwater wordt opgenomen door planten. Die planten gebruiken het water om in leven
te blijven, en scheiden het weer af als waterdamp. 10 procent van de neerslag die op de grond valt verdampt
via planten, dat heet gewasverdamping.
De rest verdampt via rivieren, meren, zeeën en oceanen. De zon warmt dat water op, waardoor het bovenste
laagje verdampt tot waterdamp. Warme lucht stijgt, dus de opgewarmde waterdamp stijgt de lucht in. Daar
vult de waterdamp de wolken weer aan met water. Op een gegeven moment worden de druppels in de wolk
weer zo zwaar dat ze vallen, dan begint de kringloop opnieuw.
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1. Je gaat een tekst lezen over een onderwerp van aardrijkskunde. Lees de tekst goed door!
2.

Zoek de woorden in de tekst waarbij je aan een kleur kunt denken. Markeer het woord met de door
jou gekozen kleur.

3.

Als je de tekst goed hebt gelezen en de woorden hebt gemarkeerd met een kleur steek je je vinger op.
Je levert de tekst in en krijgt een blad met vragen die bij de tekst horen. Maak deze vragen.

4.

Als je klaar bent met de vragen steek je je vinger op en wordt het vragenblad opgehaald.

Succes!

Hoe ontstaan vulkanen?
Op een wereldkaart kun je goed zien dat alle continenten (werelddelen) hun eigen vorm
hebben. Ze worden omringd door oceanen. De continenten en oceaanbodems liggen op stenen
platen. Als puzzelstukken bedekken de platen de hele wereld. De platen liggen niet stil. Ze
bewegen langzaam over een dikke laag vloeibaar magma, dat binnenin de aarde zit. Langs
elkaar, naar elkaar toe of van elkaar af. De platen verplaatsen zich hooguit 20 centimeter per
jaar.
Er zijn twee manieren waarop vulkanen kunnen ontstaan:
1) Als platen uit elkaar drijven komt er een spleet in het aardoppervlak. Het vloeibare magma
dat onder de platen zit komt via de spleet naar buiten. Als het magma aan de oppervlakte komt
koelt het af en wordt het gesteente, op die plek ontstaat een vulkaan. Een vulkaan is dus een
berg steen die bestaat uit afgekoeld magma.
2) Ook op plaatsen waar platen naar elkaar toe drijven en botsen ontstaan vulkanen. De
zwaarste plaat schuift bij een botsing onder de lichtere plaat de diepte in, dat heet subductie.
De onderste plaat zakt dan na jaren zo diep in het hete magma dat hij gaat smelten. Het
vloeibare magma zet uit en ontsnapt naar boven. Op de plek waar het magma aan de
oppervlakte komt ontstaat een vulkaan.
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Conditie zonder plaatje – zonder tekenopdracht
1.

Je gaat een tekst lezen over een onderwerp van aardrijkskunde. Lees de tekst goed door!

2.

Zoek de woorden in de tekst waarbij je aan een kleur kunt denken. Markeer het woord met de door
jou gekozen kleur.

3.

Als je de tekst goed hebt gelezen en de woorden hebt gemarkeerd met een kleur steek je je vinger op.
Je levert de tekst in en krijgt een blad met vragen die bij de tekst horen. Maak deze vragen.

4.

Als je klaar bent met de vragen steek je je vinger op en wordt het vragenblad opgehaald.

Succes!

De waterkringloop
Een wolk bestaat uit allemaal kleine waterdruppeltjes en waterdamp. In een wolk plakken steeds meer
waterdruppeltjes en waterdamp aan elkaar doordat de lucht afkoelt. Dat heet condensatie. Op een gegeven
moment worden de waterdruppels zo zwaar dat ze uit de wolk naar beneden vallen. Het water van de
neerslag komt op aarde terecht en zakt langzaam de grond in, dat noemen we infiltratie. Het zinkt net zolang
door de grond tot het bij het grondwater komt. Grondwater staat niet stil, maar stroomt naar lage gebieden,
en komt uiteindelijk terecht in een rivier, meer of zee.
Een deel van het grondwater wordt opgenomen door planten. Die planten gebruiken het water om in leven
te blijven, en scheiden het weer af als waterdamp. 10 procent van de neerslag die op de grond valt verdampt
via planten, dat heet gewasverdamping.
De rest verdampt via rivieren, meren, zeeën en oceanen. De zon warmt dat water op, waardoor het bovenste
laagje verdampt tot waterdamp. Warme lucht stijgt, dus de opgewarmde waterdamp stijgt de lucht in. Daar
vult de waterdamp de wolken weer aan met water. Op een gegeven moment worden de druppels in de wolk
weer zo zwaar dat ze vallen, dan begint de kringloop opnieuw.
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1.

Je gaat een tekst lezen over een onderwerp van aardrijkskunde. Lees de tekst goed door!

2.

Zoek de woorden in de tekst waarbij je aan een kleur kunt denken. Markeer het woord met de door
jou gekozen kleur.

3.

Als je de tekst goed hebt gelezen en de woorden hebt gemarkeerd met een kleur steek je je vinger op.
Je levert de tekst in en krijgt een blad met vragen die bij de tekst horen. Maak deze vragen.

4.

Als je klaar bent met de vragen steek je je vinger op en wordt het vragenblad opgehaald.

Succes!

Hoe ontstaan vulkanen?
Op een wereldkaart kun je goed zien dat alle continenten (werelddelen) hun eigen vorm
hebben. Ze worden omringd door oceanen. De continenten en oceaanbodems liggen op stenen
platen. Als puzzelstukken bedekken de platen de hele wereld. De platen liggen niet stil. Ze
bewegen langzaam over een dikke laag vloeibaar magma, dat binnenin de aarde zit. Langs
elkaar, naar elkaar toe of van elkaar af. De platen verplaatsen zich hooguit 20 centimeter per
jaar.
Er zijn twee manieren waarop vulkanen kunnen ontstaan:
1) Als platen uit elkaar drijven komt er een spleet in het aardoppervlak. Het vloeibare magma
dat onder de platen zit komt via de spleet naar buiten. Als het magma aan de oppervlakte komt
koelt het af en wordt het gesteente, op die plek ontstaat een vulkaan. Een vulkaan is dus een
berg steen die bestaat uit afgekoeld magma.
2) Ook op plaatsen waar platen naar elkaar toe drijven en botsen ontstaan vulkanen. De
zwaarste plaat schuift bij een botsing onder de lichtere plaat de diepte in, dat heet subductie.
De onderste plaat zakt dan na jaren zo diep in het hete magma dat hij gaat smelten. Het
vloeibare magma zet uit en ontsnapt naar boven. Op de plek waar het magma aan de
oppervlakte komt ontstaat een vulkaan.
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Conditie zonder plaatje – met vrije tekenopdracht
1.

Je gaat een tekst lezen over een onderwerp van aardrijkskunde. Lees de tekst goed door!

2.

Maak een tekening van de informatie die je net hebt gelezen op het lege blad. Tijdens het maken van
de tekening mag je de tekst nog eens lezen.

3.

Als je de tekst goed hebt gelezen en de tekening van de informatie hebt gemaakt steek je je vinger op.
Je levert de tekst en de tekening in en krijgt een blad met vragen die bij de tekst horen. Maak deze
vragen.

4.

Als je klaar bent met de vragen steek je je vinger op en wordt het vragenblad opgehaald.

Succes!

De waterkringloop
Een wolk bestaat uit allemaal kleine waterdruppeltjes en waterdamp. In een wolk plakken steeds meer
waterdruppeltjes en waterdamp aan elkaar doordat de lucht afkoelt. Dat heet condensatie. Op een gegeven
moment worden de waterdruppels zo zwaar dat ze uit de wolk naar beneden vallen. Het water van de
neerslag komt op aarde terecht en zakt langzaam de grond in, dat noemen we infiltratie. Het zinkt net zolang
door de grond tot het bij het grondwater komt. Grondwater staat niet stil, maar stroomt naar lage gebieden,
en komt uiteindelijk terecht in een rivier, meer of zee.
Een deel van het grondwater wordt opgenomen door planten. Die planten gebruiken het water om in leven
te blijven, en scheiden het weer af als waterdamp. 10 procent van de neerslag die op de grond valt verdampt
via planten, dat heet gewasverdamping.
De rest verdampt via rivieren, meren, zeeën en oceanen. De zon warmt dat water op, waardoor het bovenste
laagje verdampt tot waterdamp. Warme lucht stijgt, dus de opgewarmde waterdamp stijgt de lucht in. Daar
vult de waterdamp de wolken weer aan met water. Op een gegeven moment worden de druppels in de wolk
weer zo zwaar dat ze vallen, dan begint de kringloop opnieuw.
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1. Je gaat een tekst lezen over een onderwerp van aardrijkskunde. Lees de tekst goed door!
2. Maak een tekening van de informatie die je net hebt gelezen op het lege blad. Tijdens het maken van
de tekening mag je de tekst nog eens lezen.

3. Als je de tekst goed hebt gelezen en de tekening van de informatie hebt gemaakt steek je je vinger op.
Je levert de tekst en de tekening in en krijgt een blad met vragen die bij de tekst horen. Maak deze
vragen.

4. Als je klaar bent met de vragen steek je je vinger op en wordt het vragenblad opgehaald.

Succes!

Hoe ontstaan vulkanen?
Op een wereldkaart kun je goed zien dat alle continenten (werelddelen) hun eigen vorm
hebben. Ze worden omringd door oceanen. De continenten en oceaanbodems liggen op stenen
platen. Als puzzelstukken bedekken de platen de hele wereld. De platen liggen niet stil. Ze
bewegen langzaam over een dikke laag vloeibaar magma, dat binnenin de aarde zit. Langs
elkaar, naar elkaar toe of van elkaar af. De platen verplaatsen zich hooguit 20 centimeter per
jaar.
Er zijn twee manieren waarop vulkanen kunnen ontstaan:
1) Als platen uit elkaar drijven komt er een spleet in het aardoppervlak. Het vloeibare magma
dat onder de platen zit komt via de spleet naar buiten. Als het magma aan de oppervlakte komt
koelt het af en wordt het gesteente, op die plek ontstaat een vulkaan. Een vulkaan is dus een
berg steen die bestaat uit afgekoeld magma.
2) Ook op plaatsen waar platen naar elkaar toe drijven en botsen ontstaan vulkanen. De
zwaarste plaat schuift bij een botsing onder de lichtere plaat de diepte in, dat heet subductie.
De onderste plaat zakt dan na jaren zo diep in het hete magma dat hij gaat smelten. Het
vloeibare magma zet uit en ontsnapt naar boven. Op de plek waar het magma aan de
oppervlakte komt ontstaat een vulkaan.
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Conditie zonder plaatje – met gestuurde tekenopdracht
1.

Je gaat een tekst lezen over een onderwerp van aardrijkskunde. Lees de tekst goed door!

2.

Maak een tekening van de informatie die je net hebt gelezen op het lege blad. Tijdens het maken van
de tekening mag je de tekst nog eens lezen.
Maak in je tekening duidelijk wat er gebeurt bij de dikgedrukte woorden en laat zien hoe ze met
elkaar samenhangen!

3.

Als je de tekst goed hebt gelezen en de tekening van de informatie hebt gemaakt steek je je vinger op.
Je levert de tekst en de tekening in en krijgt een blad met vragen die bij de tekst horen. Maak deze
vragen.

4.

Als je klaar bent met de vragen steek je je vinger op en wordt het vragenblad opgehaald.

Succes!

De waterkringloop
Een wolk bestaat uit allemaal kleine waterdruppeltjes en waterdamp. In een wolk plakken steeds meer
waterdruppeltjes en waterdamp aan elkaar doordat de lucht afkoelt. Dat heet condensatie. Op een gegeven
moment worden de waterdruppels zo zwaar dat ze uit de wolk naar beneden vallen. Het water van de
neerslag komt op aarde terecht en zakt langzaam de grond in, dat noemen we infiltratie. Het zinkt net zolang
door de grond tot het bij het grondwater komt. Grondwater staat niet stil, maar stroomt naar lage gebieden,
en komt uiteindelijk terecht in een rivier, meer of zee.
Een deel van het grondwater wordt opgenomen door planten. Die planten gebruiken het water om in leven
te blijven, en scheiden het weer af als waterdamp. 10 procent van de neerslag die op de grond valt verdampt
via planten, dat heet gewasverdamping.
De rest verdampt via rivieren, meren, zeeën en oceanen. De zon warmt dat water op, waardoor het bovenste
laagje verdampt tot waterdamp. Warme lucht stijgt, dus de opgewarmde waterdamp stijgt de lucht in. Daar
vult de waterdamp de wolken weer aan met water. Op een gegeven moment worden de druppels in de wolk
weer zo zwaar dat ze vallen, dan begint de kringloop opnieuw.
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1.

Je gaat een tekst lezen over een onderwerp van aardrijkskunde. Lees de tekst goed door!

2.

Maak een tekening van de informatie die je net hebt gelezen op het lege blad. Tijdens het maken van
de tekening mag je de tekst nog eens lezen.
Maak in je tekening duidelijk wat er gebeurt bij de dikgedrukte woorden en laat zien hoe ze met
elkaar samenhangen!

3.

Als je de tekst goed hebt gelezen en de tekening van de informatie hebt gemaakt steek je je vinger op.
Je levert de tekst en de tekening in en krijgt een blad met vragen die bij de tekst horen. Maak deze
vragen.

4.

Als je klaar bent met de vragen steek je je vinger op en wordt het vragenblad opgehaald.

Succes!

Hoe ontstaan vulkanen?
Op een wereldkaart kun je goed zien dat alle continenten (werelddelen) hun eigen vorm
hebben. Ze worden omringd door oceanen. De continenten en oceaanbodems liggen op stenen
platen. Als puzzelstukken bedekken de platen de hele wereld. De platen liggen niet stil. Ze
bewegen langzaam over een dikke laag vloeibaar magma, dat binnenin de aarde zit. Langs
elkaar, naar elkaar toe of van elkaar af. De platen verplaatsen zich hooguit 20 centimeter per
jaar.
Er zijn twee manieren waarop vulkanen kunnen ontstaan:
1) Als platen uit elkaar drijven komt er een spleet in het aardoppervlak. Het vloeibare magma
dat onder de platen zit komt via de spleet naar buiten. Als het magma aan de oppervlakte komt
koelt het af en wordt het gesteente, op die plek ontstaat een vulkaan. Een vulkaan is dus een
berg steen die bestaat uit afgekoeld magma.
2) Ook op plaatsen waar platen naar elkaar toe drijven en botsen ontstaan vulkanen. De
zwaarste plaat schuift bij een botsing onder de lichtere plaat de diepte in, dat heet subductie.
De onderste plaat zakt dan na jaren zo diep in het hete magma dat hij gaat smelten. Het
vloeibare magma zet uit en ontsnapt naar boven. Op de plek waar het magma aan de
oppervlakte komt ontstaat een vulkaan.
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Bijlage 2
Opgaven

1. Beantwoord 3 vragen bij de tekst die je zojuist hebt gelezen
Vraag 1.
Wat is volgens de tekst condensatie?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vraag 2.
Wat gebeurt er volgens de tekst bij infiltratie?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vraag 3.
Wat is volgens de tekst gewasverdamping?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2. Welke oorzaken horen bij welke directe gevolgen? Trek een lijntje van elke oorzaak uit het vak links naar
het juiste directe gevolg uit het vak rechts.

Oorzaken

Gevolgen

-

De lucht koelt af

-

De waterdruppels vallen uit
de wolk naar beneden

-

Waterdruppels worden
zwaar

-

Het bovenste laagje water
verdampt tot waterdamp

-

Waterdampen en
waterdruppels plakken aan
elkaar

-

Infiltratie

-

De zon warmt het water op
De neerslag komt op de
aarde
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Opgaven

1. Beantwoord 2 vragen bij de tekst die je zojuist hebt gelezen
Vraag 1.
Wat is volgens de tekst subductie?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vraag 2.
Beschrijf zo precies mogelijk de twee manieren waarop volgens de tekst een vulkaan kan ontstaan
1:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2. Welke oorzaken horen bij welke directe gevolgen? Trek een lijntje van elke oorzaak uit het vak links naar
het juiste directe gevolg uit het vak rechts.

Oorzaken

Gevolgen

- De stenen platen zakken het hete
magma in

- Subductie
- Het vloeibare magma komt aan de
oppervlakte

- De stenen platen botsen met
elkaar

- De stenen platen gaan smelten

- De stenen platen drijven uit elkaar
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Bijlage 3
Antwoorden – Opdracht tekstreproductie
Vraag 1.
Wat is volgens de tekst condensatie?
-

In een wolk plakken steeds meer waterdruppeltjes en waterdamp aan elkaar doordat de lucht afkoelt.
Dat heet condensatie
[in een wolk - waterdruppels en waterdamp plakken aan elkaar – doordat de lucht afkoelt] = 2 punten
[waterdruppels en waterdamp plakken aan elkaar – doordat de lucht afkoelt] = 1 punt
[anders] = 0 punten

Vraag 2.
Wat gebeurt er volgens de tekst bij infiltratie?
-

Het water van de neerslag komt op aarde terecht en zakt langzaam de grond in, dat noemen we
infiltratie
[water van de neerslag komt op aarde terecht – zakt / trekt de grond / aarde in] = 2 punten
[water zakt / trekt de grond / aarde in] = 1 punt
[anders] = 0 punten

Vraag 3.
Wat is volgens de tekst gewasverdamping?
-

de neerslag die op de grond valt verdampt via planten, dat heet gewasverdamping
OF
Een deel van het grondwater wordt opgenomen door planten. Die planten gebruiken het water om in
leven te blijven, en scheiden het weer af als waterdamp
[Neerslag – die op de grond valt – verdampt via planten] OF
[Deel van het grondwater wordt opgenomen door planten – platen scheiden het af als waterdamp] = 2
punten
[Neerslag verdampt via planten] OF
[Planten scheiden het water af als waterdamp] = 1 punt
[Anders] = 0 punten

Antwoorden - Opdracht tekstbegrip
Oorzaken
1 - De lucht koelt af
2 - Waterdruppels worden zwaar
3 - De zon warmt het water op
4 – De neerslag komt op de aarde
Gevolgen:
1 - Waterdampen en waterdruppels plakken aan elkaar
2 - De waterdruppels vallen uit de wolk naar beneden
3 - Het bovenste laagje water verdampt tot waterdamp
4 – Infiltratie
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[4 verbindingen juist] = 2 punten
[3 of 2 verbindingen juist] = 1 punt
[1 of 0 verbindingen juist] = 0 punten
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Antwoorden – Opdracht tekstreproductie
Vraag 1.
Wat is volgens de tekst subductie?
- Bij een botsing van platen schuift de zwaarste plaat onder de lichtere plaat de diepte in, dat heet subductie.
[botsing – zwaarste plaat schuift onder lichtere plaat] = 2 punten
[zwaarste plaat schuift onder lichtere plaat] = 1 punt
[anders] = 0 punten
Vraag 2.
Beschrijf zo precies mogelijk de twee manieren waarop volgens de tekst een vulkaan kan ontstaan
a)
1: Platen drijven uit elkaar
2: Er komt een spleet in het aardoppervlak
3: het vloeibare magma onder de platen komt via de spleet naar buiten –
4: het magma koelt aan de oppervlakte af
5: het magma wordt gesteente, daar ontstaat een vulkaan.

[4 of 5 kenmerken juist genoemd] = 2 punten
[2 of 3 kenmerken juist genoemd] = 1 punt
[1 of 0 kenmerken juist genoemd] = 0 punten

b)
1: Platen botsen met elkaar
2: De zwaarste plaat schuift onder de lichtere plaat de diepte in / subductie
3: De onderste plaat zakt diep in het hete magma
4: De plaat gaat smelten
5: Het vloeibare magma zet uit / ontsnapt naar boven, daar ontstaat een vulkaan.
[4 of 5 kenmerken juist genoemd] = 2 punten
[2 of 3 kenmerken juist genoemd] = 1 punt
[1 of 0 kenmerken juist genoemd] = 0 punten

Antwoorden - Opdracht tekstbegrip
Oorzaken
1 – De stenen platen zakken het hete magma in
2 – De stenen platen botsen met elkaar
3 - De stenen platen drijven uit elkaar
Gevolgen:
1 – De stenen platen gaan smelten
2 - Subductie
3 – Het vloeibare magma komt aan de oppervlakte
[3 verbindingen juist] = 2 punten
[2 verbindingen juist] = 1 punt
[1 of 0 verbindingen juist] = 0 punten
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Bijlage 4

Wat is voor jou van toepassing? Omcirkel het antwoord
1. Ik ben een:
0 Jongen
0 Meisje
2. Ik wist al veel af van het onderwerp
0 Helemaal mee oneens
0 Mee oneens
0 Niet mee eens / niet mee oneens
0 Mee eens
0 Helemaal mee eens
3. Ik heb de tekst goed begrepen
0 Helemaal mee oneens
0 Mee oneens
0 Niet mee eens / niet mee oneens
0 Mee eens
0 Helemaal mee eens
4. Ik vond de tekst interessant
0 Helemaal mee oneens
0 Mee oneens
0 Niet mee eens / niet mee oneens
0 Mee eens
0 Helemaal mee eens
5. Ik vind het leuk om te tekenen
0 Helemaal mee oneens
0 Mee oneens
0 Niet mee eens / niet mee oneens
0 Mee eens
0 Helemaal mee eens
6. De tekening heeft me geholpen bij het begrijpen van de tekst
0 Helemaal mee oneens
0 Mee oneens
0 Niet mee eens / niet mee oneens
0 Mee eens
0 Helemaal mee eens
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Bijlage 5
Codeboek
Variabele

Label

Waarde

Proefpersoon
Tekst

Proefpersoon
Gelezen tekst

Conditie

Conditie

VRAAG3.1

Geslacht

VRAAG3.2

Voorkennis

VRAAG3.3

Ik heb de tekst goed begrepen

VRAAG3.4

Ik vond de tekst interessant

VRAAG3.5

Ik vind het leuk om te tekenen

VRAAG3.6

De tekening heeft me geholpen bij het
begrijpen van de tekst

WATER1.1

Wat is volgens de tekst condensatie?

WATER1.2

Wat gebeurt er volgens de tekst bij
infiltratie?

Water 1.3

Wat is volgens de tekst gewasverdamping?

WATER2

Verbind de oorzaken met de directe
gevolgen

VULK1.1

Wat is volgens de tekst subductie?

VULK1.2A

Beschrijf zo precies mogelijk twee manieren
waarop volgens de tekst een vulkaan kan
ontstaan
Beschrijf zo precies mogelijk twee manieren
waarop volgens de tekst een vulkaan kan
ontstaan
Verbind de oorzaken met de directe
gevolgen

None
1 = Waterkringloop
2 = Vulkanen
Met afbeelding = 1
Controleconditie = 2
Vrije tekenopdracht = 3
Gestuurde tekenopdracht = 4
1 = jongen
2 = meisje
1 = helemaal mee oneens
2 = mee oneens
3 = niet mee eens / niet mee oneens
4 = mee eens
5 = helemaal mee eens
1 = helemaal mee oneens
2 = mee oneens
3 = niet mee eens / niet mee oneens
4 = mee eens
5 = helemaal mee eens
1 = helemaal mee oneens
2 = mee oneens
3 = niet mee eens / niet mee oneens
4 = mee eens
5 = helemaal mee eens
1 = helemaal mee oneens
2 = mee oneens
3 = niet mee eens / niet mee oneens
4 = mee eens
5 = helemaal mee eens
1 = helemaal mee oneens
2 = mee oneens
3 = niet mee eens / niet mee oneens
4 = mee eens
5 = helemaal mee eens
0 = niet juist
1 = gedeeltelijk juist
2 = juist
0 = niet juist
1 = gedeeltelijk juist
2 = juist
0 = niet juist
1 = gedeeltelijk juist
2 = juist
0 = niet juist
1 = gedeeltelijk juist
2 = juist
0 = niet juist
1 = gedeeltelijk juist
2 = juist
0 = niet juist
1 = gedeeltelijk juist
2 = juist
0 = niet juist
1 = gedeeltelijk juist
2 = juist
0 = niet juist
1 = gedeeltelijk juist
2 = juist
1= ja
2 = nee

VULK1.2B

VULK2

TEKENING

Is het proces duidelijk gemaakt in de
tekening?
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Bijlage 6
Enkele tekeningen door de lezer gemaakt
Waterkringloop positief beoordeeld

Waterkringloop negatief beoordeeld
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Vulkanen positief beoordeeld

Vulkanen negatief beoordeeld
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