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Samenvatting 
Uit eerder onderzoek is gebleken dat moeilijke woorden ervoor zorgen dat een tekst minder 

goed wordt begrepen. Andere studies tonen aan dat connectieven (signaalwoorden) voor 

meer samenhang binnen een tekst zorgen waardoor de tekst begrijpelijker wordt dan 

wanneer deze connectieven niet aanwezig zijn. Over het effect van specifieke eigenschappen 

van connectieven op tekstbegrip is nog weinig bekend. In dit onderzoek is daarom gekeken 

naar één specifieke eigenschap van een connectief: moeilijkheid. Met moeilijke 

connectieven worden hier connectieven bedoeld die laagfrequent voorkomen in 

woordfrequentielijsten. Zorgen deze connectieven die moeilijk zijn, en waarschijnlijk niet 

voorkomen in het vocabulaire van vmbo-leerlingen, ervoor dat een tekst minder goed wordt 

begrepen? In dit onderzoek wordt met een clozetoets het tekstbegrip van vmbo-leerlingen 

gemeten bij teksten met daarin alleen moeilijke of teksten met alleen makkelijke 

connectieven. Uit het onderzoek is gebleken dat er geen verschil is tussen teksten met 

moeilijke connectieven en teksten met makkelijke connectieven op tekstbegrip. De 

moeilijkheid van connectieven heeft in dit onderzoek dus geen invloed gehad op het 

tekstbegrip van vmbo-leerlingen.  
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1. Inleiding 

Een tekst is in ons educatieve systeem een belangrijk medium. Op de meeste scholen 

hebben leerlingen elke dag te maken met teksten of tekstboeken waarin uitleg wordt 

gegeven over de leerstof die hoort bij een bepaald schoolvak. Uitgeverijen proberen deze 

teksten zo begrijpelijk mogelijk te schrijven voor leerlingen. Onderzoek heeft echter 

uitgewezen dat leerlingen schoolboekteksten niet altijd begrijpen. Bijna een kwart van de 

vmbo-leerlingen blijkt niet in staat om de voor hen bedoelde studieboekteksten te begrijpen 

(Haquebord, 2007)  

  Om inzicht te krijgen in de begrijpelijkheid van een tekst gebruiken uitgeverijen 

leesbaarheidsformules. Dit zijn formules die op basis van gegevens over woordmoeilijkheid 

en zinslengte de begrijpelijkheid van teksten voorspellen. Hoe meer lange zinnen er 

bijvoorbeeld in een tekst voorkomen, hoe moeilijker de tekst volgens deze formule is te 

begrijpen. Er is veel kritiek gekomen op het gebruiken van deze leesbaarheidsformules als 

voorspeller voor tekstbegrip. Uit verschillende onderzoeken blijkt namelijk dat er meer 

factoren dan alleen woordmoeilijkheid en zinslengte zijn die invloed hebben op tekstbegrip 

(Armbruster, Osborn & Davidson, 2003). Daarom wordt er nu veel onderzoek gedaan naar 

andere factoren die invloed kunnen hebben op de begrijpelijkheid van de tekst. Het 

onderzoek van Land (2009) is hier een voorbeeld van. Zij heeft onder andere gekeken naar 

de invloed van structuuraanduiders op het tekstbegrip van vmbo-leerlingen. Voorbeelden 

van structuuraanduiders zijn connectieven (signaalwoorden) en signaalzinnen. Uit het 

onderzoek van Land blijkt dat leerlingen van het vmbo, teksten met een duidelijke structuur 

beter begrijpen dan teksten waarbij deze structuur ontbreekt. Ook andere studies tonen aan 

dat structuuraanduiders zorgen voor beter tekstbegrip (Degand & Sanders, 2002). Volgens 

deze onderzoeken zal het voorbeeld in 1b met de structuuraanduiders ‘daarom’ en ‘maar’ 

dus beter worden begrepen door vmbo-leerlingen, dan voorbeeld 1a waarbij deze 

connectieven ontbreken.  

 

  1a: Kenia ligt dicht bij de evenaar. Het is er het hele jaar warm. Het regent er niet het  

        hele jaar door. Er zijn twee regentijden. 

 

  1b: Kenia ligt dicht bij de evenaar. Daarom is het er het hele jaar warm. Maar het  

        regent er niet het hele jaar door. Er zijn twee regentijden. 

 

Toch zijn met dit onderzoek niet alle vragen over structuuraanduiders opgelost. Er is 

namelijk geen consensus over het precieze effect van deze structuurmarkeringen in de tekst 

op tekstbegrip (Degand & Sanders 2002). Zo weten we over de invloed van het type (of de 

eigenschappen van het) connectief op tekstbegrip nog maar weinig. Zijn er bepaalde 

voorwaarden waaraan het connectief moet voldoen om tot een beter tekstbegrip te leiden? 

Kunnen we hiervoor elk connectief gebruiken of niet?  

Wanneer we voorbeelden 2a en 2b vergelijken zien we twee connectieven die hetzelfde 
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betekenen. Voorbeeld 2a bevat het connectief: ‘daarom’ en 2b heeft daarvoor in de plaats 

het synoniem ‘derhalve’.  

 

  2a: De vader van Pedro kon geen werk vinden. Daarom bedacht hij niet-officiële 

         baantjes, zoals schoenenpoetser.   

  2b: De vader van Pedro kon geen werk vinden. Derhalve bedacht hij niet-officiële  

         baantjes, zoals schoenenpoetser. 

 

Onze intuïtie zegt ons dat het connectief in 2a waarschijnlijk eerder in het vocabulaire van 

vmbo-leerlingen voorkomt dan het connectief in 2b. Met andere woorden: het connectief 

‘daarom’ komt frequent voor in het vocabulaire van vmbo-leerlingen en ‘derhalve’ niet. Uit 

onderzoek is gebleken dat woorden die frequent voorkomen vaak ook beter worden 

begrepen (Kraf & Pander Maat, 2009; Breland, 1996). Frequente woorden zijn dan dus 

makkelijker te begrijpen dan infrequente woorden. Hieruit rijst de vraag of er nog een relatie 

is tussen de frequentie van connectieven en het tekstbegrip van de lezer. Heeft het gebruik 

van een moeilijk connectief als ‘derhalve’ invloed op het tekstbegrip van vmbo-leerlingen?  

De volgende onderzoeksvraag zal worden beantwoord:  

 

Wat is de invloed van de frequentie van connectieven op het tekstbegrip van vmbo-

leerlingen? 

 

In de hierop volgende hoofdstukken zal worden ingegaan op de theoretische achtergronden 

omtrent tekstbegrip, woordfrequentie en structuurkenmerken. Vervolgens wordt de 

hypothese en de methode van het onderzoek besproken. Hierop volgen de resultaten en 

conclusies uit het onderzoek. Ten slotte worden er discussiepunten behandeld die uit dit 

onderzoek zijn voortgekomen. 
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2. Theoretisch kader 

 

1. Tekstbegrip (voorspellen)  
 

1.1  Factoren die tekstbegrip beïnvloeden  

Factoren die invloed kunnen hebben op tekstbegrip worden onderverdeeld in tekst- en 

lezerskenmerken (Land, 2009). Bij lezerskenmerken kan hierbij worden gedacht aan 

leesattitude, leesvaardigheid, wereldkennis en motivatie van een lezer. Een leerling die niet 

gemotiveerd is om een tekst te lezen zal waarschijnlijk ook lager scoren op tekstbegrip. 

Tekstuele kenmerken als een duidelijke tekststructuur (door bijvoorbeeld connectieven) en 

stijlkenmerken (schrijfstijl en lay-out) kunnen ook invloed hebben op het tekstbegrip van de 

lezer (Land, 2009).  

  Er kan dus worden gekeken naar kenmerken in een tekst die tekstbegrip kunnen 

beïnvloeden. Vaak wordt er geprobeerd om de moeilijkheid van een tekst te voorspellen aan 

de hand van deze tekstuele kenmerken. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij het schrijven van 

leerteksten voor methodes voor leerlingen van verschillende niveaus. Dan weet de uitgever 

voor welk leerniveau de tekst die is geschreven geschikt is. Met andere woorden, voor welke 

doelgroep de tekst geschikt is. Een methode waarmee de moeilijkheid van een tekst aan de 

hand van tekstuele kenmerken wordt gemeten, aan de hand van zogenaamde 

leesbaarheidsformules, zal in de volgende paragraaf worden besproken.  
 

1.2 Leesbaarheidsformules 

Om de moeilijkheid van een tekst te bepalen wordt er door uitgeverijen vaak gebruik 

gemaakt van leesbaarheidsformules. Dit zijn formules die op basis van teksteigenschappen 

de moeilijkheid van een tekst bepalen. De meeste leesbaarheidsformules kijken alleen naar 

woordmoeilijkheid en lengte van de zinnen. Een tekst waarin bijvoorbeeld veel lange zinnen 

staan zou volgens de leesbaarheidsformule dus moeilijk moeten zijn. Een voordeel van de 

formules is dat ze objectief, kwantitatief, en relatief gemakkelijk in gebruik zijn als maatstaf 

voor tekstmoeilijkheid. Toch bestaat er veel discussie rondom het gebruik van 

leesbaarheidsformules om tekstbegrip te meten (Armbruster, Osborn & Davidson, 2003). 

  Leesbaarheidsformules zijn volgens onderzoek namelijk slechte voorspellers van 

tekstbegrip. Er zijn twee problemen. Allereerst worden weinig karakteristieken van teksten 

in de leesbaarheidsformules meegenomen (bijvoorbeeld lay-out, schrijfstijl, vertrouwdheid 

etc.) Ook andere linguïstische kenmerken (zoals connectieven) blijven buiten beschouwing. 

Verder worden karakteristieken van lezers (motivatie, doel, volhardendheid) door 

leesbaarheidsformules genegeerd (Armbruster et. al., 2003). Het aanbrengen van 

veranderingen in teksten aan de hand van de huidige leesbaarheidsformules is daardoor 

zeker niet altijd succesvol en sommige aanpassingen kunnen er juist voor zorgen dat een 

tekst moeilijker wordt begrepen. Davison en Kantor (1982) tonen in hun artikel aan dat de 

manier waarop woordmoeilijkheid en zinscomplexiteit die door leesbaarheidsformules 

wordt gedefinieerd niet nauwkeurig genoeg is. Korte zinnen die complex zijn gebouwd 

kunnen bijvoorbeeld moeilijker zijn dan een lange zin. Hiervoor wordt in de 

leesbaarheidsformule geen rekening gehouden. Veel lettergrepen maken een woord ook 

niet direct moeilijker. De leesbaarheidsformule schiet dus tekort omdat niet alle 

tekstkenmerken die een tekst begrijpelijk maken erin zijn opgenomen. Davison en Kantor 

zijn daarom ook tegen het gebruiken van de huidige leesbaarheidsformules als leidraad om 
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begrijpelijke teksten te schrijven. Experimenteel onderzoek naar de specifieke factoren die 

invloed hebben op leesbaarheid wordt aangemoedigd. Hierdoor kan in de toekomst wellicht 

een formule worden gemaakt waarin alle factoren die van invloed zijn op tekstbegrip 

worden opgenomen. 

  In het onderzoek dat hier zal worden gepresenteerd wordt geprobeerd om een stukje 

van deze puzzel op te lossen. Er wordt gekeken naar twee factoren die (mogelijk) invloed 

hebben op tekstbegrip. Het gaat om de factoren woordfrequentie (en woordmoeilijkheid) en 

een specifiek structuurkenmerk: het connectief. In de volgende paragrafen zullen deze 

factoren een voor een worden besproken.  

 

2. Woordfrequentie & woordmoeilijkheid 

Een van de tekstkenmerken die invloed heeft op tekstbegrip is woordmoeilijkheid. De relatie 

tussen woordmoeilijkheid en tekstbegrip is al vaker onderzocht. In het onderzoek van Stahl, 

Jacobson en Davis (1989) werd in drie verschillende experimenten (naast de relatie tussen 

voorkennis en tekstbegrip) naar de relatie tussen woordmoeilijkheid en tekstbegrip gekeken. 

De teksten met makkelijke woorden bleken in alle drie de experimenten significant beter te 

worden gemaakt dan teksten met moeilijkere woorden.  

  De eigenschappen waaraan een woord moet voldoen om als ‘moeilijk woord’ te 

worden gerekend zijn in de loop der jaren door verschillende onderzoekers in kaart 

gebracht. Just en Carpenter (1987) noemen als een van deze eigenschappen: 

woordfrequentie. Met woordfrequentie wordt aangegeven in welke mate een woord in het 

reguliere taalverkeer voorkomt. Woordfrequentie is de frequentie (per miljoen woorden) 

van een woord dat voorkomt in gepubliceerde documenten uit het dagelijks leven (Duffy & 

Kabance,1982). Hoogfrequente woorden komen vaak voor in het materiaal dat we lezen en 

horen in het dagelijks taalgebruik. Laagfrequente woorden worden minder vaak gebruikt in 

teksten of ander taalverkeer. Deze zullen we ook gemiddeld minder vaak tegenkomen. 

Hoog- en laagfrequente woorden worden door middel van woordfrequentielijsten in kaart 

gebracht. Hierbij wordt uit een corpus teksten een lijst met woorden samengesteld en 

ingedeeld in hoog en laagfrequent. Aan de hand van deze lijsten kan er een onderscheid 

worden gemaakt tussen veel en weinig voorkomende woorden in teksten (Duffy & 

Kabance,1982).  

 Kraf en Pander Maat (2009) noemen in hun artikel onderzoeken naar 

woordfrequentie waarin zowel begripsprocessen (online) als producten (offline) worden 

onderzocht en gemeten. Uit onderzoek naar begripsprocessen is gebleken dat lezers 

frequente woorden sneller herkennen, er minder lang naar kijken èn ze sneller voorlezen 

(Just & Carpenter,1987; Williams & Morris, 2004). Het onderzoek dat in de komende 

paragrafen zal worden besproken focust zich alleen op het product van tekstbegrip. Daarom 

zal nu alleen op deze vorm van offline onderzoek verder worden ingegaan.  

  Breland (1996) deed onderzoek naar de relatie tussen woordfrequentie en 

woordbegrip. Er werd gekeken naar de relatie tussen woordfrequentie en de rangordening 

die proefpersonen gaven aan de betekenis van 123 woorden. Woordfrequentie en 

woordbegrip bleken te correleren. De aanzienlijke relatie tussen woordfrequentie en 

woordmoeilijkheid lijkt in Brelands onderzochte corpora dus gerechtvaardigd. Breland 

benadrukt dat er ook andere factoren behalve woordfrequentie invloed hebben op 

woordmoeilijkheid, maar dat woordfrequentie wel een goede indicatie is om 

woordmoeilijkheid te voorspellen.  
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  Ryder & Slater (1988) onderzochten het verband tussen woordfrequenties en 

woordmoeilijkheid aan de hand van een woord-invultest (eerst de betekenis, dan het woord 

invullen) bij basisschoolleerlingen. Ook hier is er een hoge correlatie tussen woordfrequentie 

en woordmoeilijkheid (correlaties van .85 en .95 tussen de woordfrequenties en de 

percentages correcte antwoorden).  

 Woordfrequentie voorspelt dus de kans dat een woord deel uitmaakt van het 

vocabulaire van een lezer. Een woord dat niet voorkomt in het vocabulaire van een lezer is 

daarmee moeilijk. Moeilijke woorden zorgen ervoor dat een tekst minder goed wordt 

begrepen (Stahl et. al. 1989). Woordfrequentie lijkt daarmee dus een indicator van begrip te 

zijn (Kraf & Pander Maat, 2009). 

 

Over de relatie tussen woordmoeilijkheid en woordfrequentie moeten de volgende 

beweringen in acht worden genomen: 

  Stahl (2003) waarschuwt dat woordfrequentie een ruwe schatting is van 

woordmoeilijkheid en vaak ook omstreden als je bijvoorbeeld kijkt naar samenstellingen van 

woorden. Samengestelde woorden worden door veel frequentielijsten als laagfrequent 

aangeduid terwijl deze samenstellingen niet moeilijker hoeven te zijn (denk aan: motorfiets, 

onderwijscommissaris, ijsboer). Hier moet in onderzoek rekening mee worden gehouden. 

Williams en Morris (2004) waarschuwen dat frequentietellingen die zijn afgeleid van op 

teksten gebaseerde corpussen, geen representatief voorbeeld zijn voor woordfrequentie. Dit 

komt volgens hen omdat er geen spreektaal in is opgenomen. Hierdoor kan er een verschil 

ontstaan tussen cijfers uit zo’n corpus en onze eigen intuïtie. 

 

3. Structuurkenmerken  
Structuurkenmerken (structuurmarkeerders) kunnen ook van invloed zijn op tekstbegrip. 

Structuurkenmerken zijn kenmerken in de tekst die de tekststructuur markeren (Land, 2009). 

Ze kunnen bijvoorbeeld aangeven hoe de zinnen in de tekst onderling met elkaar in verband 

staan. Voor structuurkenmerken zal hier alleen gesproken worden over connectieven. 

Connectieven als: ‘want’, ‘omdat’, ‘maar’ en ‘terwijl’ geven de relaties tussen twee 

teksteenheden aan. Voorbeeld 3a geeft bijvoorbeeld een tegenstelling aan en voorbeeld 3b 

een causale relatie. 

 

  3a: Johan is naar buiten gegaan maar Pieter blijft bij de kachel zitten.  

  3b: Johan heeft zijn paraplu meegenomen omdat het buiten regent.   

               

In de inleiding noemde ik al eerder het onderzoek van Land (2009). Zij heeft in haar 

onderzoek gekeken naar het effect van structuurkenmerken in teksten. Zij vergeleek 

hiervoor een geïntegreerde tekst met een gefragmenteerde tekst. Land geeft hiervoor de 

volgende definities: 

Een geïntegreerde tekst is een tekst waarin structuurmarkeringen als connectieven 

aangeven hoe de verschillende informatie-eenheden in de tekst aan elkaar gerelateerd zijn. 

De zinnen worden doorlopend gepresenteerd. Een gefragmenteerde tekst is een tekst met 

korte (hoofd)zinnen, zonder complexe structuursignalen. Elke zin begint op een nieuwe 

regel. In de voorbeelden 4 en 5 is een voorbeeld gegeven voor de twee tekstversies. 
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   4: Ik ben wat later.  

                   De treinen rijden niet.   

 

   5: Ik ben wat later want de treinen rijden niet. 

 

In de gefragmenteerde tekst (4) moet de lezer zelf het causale verband leggen tussen het te 

laat komen en de treinen die niet rijden. In de geïntegreerde tekst (5) wordt dit verband 

expliciet gemaakt door een connectief. Uit het onderzoek bleek dat de geïntegreerde 

teksten voor vmbo-leerlingen beter te begrijpen waren dan gefragmenteerde teksten (Land, 

2009) Hierbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat naast het connectief ook de 

presentatie van de tekst (doorlopend of nieuwe regel) werd gemanipuleerd. Ook uit 

onderzoek van Degand en Sanders (2002) blijkt dat expliciete causale 

coherentiemarkeerders voor tweedetaalsprekers als signaalzinnen en connectieven, leiden 

tot beter tekstbegrip dan teksten zonder deze markeerders. Connectieven blijken niet alleen 

een positief effect te hebben op lokale tekstfragmenten maar zorgen ook voor coherentie in 

de tekst als geheel. Dit resultaat suggereert dat connectieven ervoor zorgen dat de gehele 

tekst beter wordt begrepen.  

Toch worden er niet altijd positieve resultaten gevonden. Zo blijkt uit ander onderzoek dat 

connectieven het beantwoorden van begripsvragen niet beïnvloeden (Sanders & Noordman, 

2000) of juist zorgen voor een averechts effect (Millis, Graesser & Haberlandt,1993) 

  Deze studies laten zien dat er aanwijzingen zijn dat structuurmarkeerders tekstbegrip 

kunnen bevorderen maar dat er ook onderzoeken zijn die dit gegeven tegenspreken. 

Daarom is er nog onderzoek nodig naar het precieze effect van specifieke 

structuurmarkeerders (Degand & Sanders, 2002). We weten bijvoorbeeld niet precies aan 

welke voorwaarden een structuurmarkeerder moet voldoen om tekstbegrip te bevorderen. 

In het huidige onderzoek dat wordt beschreven wordt daarom één eigenschap van een 

structuurmarkeerder (de frequentie van een connectief) onderzocht. Nu rest alleen nog de 

vraag hoe we tekstbegrip kunnen meten. Deze vraag zal in de volgende paragraaf worden 

beantwoord.  

 

4. Tekstbegrip meten: clozetoetsen. 

4.1 De clozetoets 

Tekstbegrip kan op verschillende manieren worden gemeten. Een van de mogelijkheden is 

het gebruik van een clozetoets.  

  De brede definitie van een clozetoets is: “een procedure waarbij delen van teksten of 

gesprekken worden weggelaten waarna er aan de lezers of luisteraars wordt gevraagd om 

de ontbrekende elementen in te vullen” (Oller & Jonz, 1994). Specifiek voor teksten 

betekent dit dat er woorden in een tekst worden weggelaten en vervangen door gaten in de 

tekst. Deze gaten hebben allemaal een standaardlengte zodat de lezer daaruit niet kan 



9 

 

opmaken of er een lang of een kort woord moet worden ingevuld. De lezer moet proberen 

om voor elk gat het juiste woord te achterhalen. Bij de meeste clozetoetsen mag hiervoor 

maar één woord worden ingevuld in het clozegat zoals te zien is in voorbeeld 6.  

 

  6:  De jongen …………………… naar de deur omdat de bel gaat.  

 

De lezer moet aan de hand van de context bepalen welk woord er op de plek van het 

clozegat moet staan. Lezers zullen in bovenstaand clozegat waarschijnlijk iets invullen als: 

‘loopt’ of een variant daarop als ‘rent’ of ‘huppelt’. Uit onderzoek is gebleken dat 

clozetoetsen op een betrouwbare en valide manier tekstbegrip kunnen meten (Kamalski, 

2007). De clozetoets heeft een aantal voordelen: de constructie is relatief eenvoudig, er is 

geen ingewikkelde scoringstechniek nodig en de instructie voor proefpersonen is relatief 

simpel (Kamalski, 2007).  

4.1.1 Soorten clozetoetsen 

Een clozegat kan op meerdere manieren worden geselecteerd. Abraham en Chapelle (1992) 

beschrijven en testen in hun artikel drie methodes. Allereerst wordt de fixed-ratio methode 

genoemd. Bij deze methode worden de clozegaten aan de hand van een vaste frequentie 

bepaald. Elk elfde woord in de tekst wordt bijvoorbeeld vervangen door een clozegat. Een 

tweede soort clozetoets is de rational fill-in (rationele) cloze. Bij deze clozetoets worden de 

clozegaten zorgvuldig geselecteerd door de onderzoeker. De woorden die aan de hand van 

de context kunnen worden herkend worden weggehaald. De laatste clozetoets die in hun 

artikel wordt besproken is de rational multiple-choice cloze. De clozegaten worden bij deze 

toets op dezelfde manier geselecteerd als bij de rational fill-in cloze alleen worden er nu vier 

antwoordopties toegevoegd. De lezer kan dus aan de hand van vier antwoorden het juiste 

woord dat in het clozegat moet staan kiezen.  

  Abraham en Chapelle (1992) toetsen deze drie verschillende clozetoetsen aan de 

hand van intrinsieke factoren en extrinsieke factoren. Deze factoren kunnen invloed hebben 

op clozegaten. De intrinsieke factoren hebben betrekking op de tekst zelf. Dit gaat 

bijvoorbeeld over de plaats van contextuele aanwijzingen ten opzichte van het in te vullen 

clozegat, de lengte van de zin waarin het gat staat, de frequentie van het in te vullen woord 

in de tekst en het aantal mogelijke antwoorden in een clozegat. De extrinsieke factoren zijn 

factoren buiten de tekst die invloed hebben op de clozegaten (bijvoorbeeld wereldkennis of 

leesniveau van de proefpersonen).  

  Er werd geen verband gevonden tussen intrinsieke en extrinsieke factoren en de 

rational multiple-choice cloze. Een nadeel van deze cloze is dat er door de lezer geen gebruik 

hoeft te worden gemaakt van de context om een antwoord te geven aangezien er al 

antwoordmogelijkheden worden voorgedragen. Hierdoor is het moeilijk om te bepalen of de 

tekst is begrepen. Uit de scores op de fixed-ratio cloze blijkt dat met deze methode de 

vaardigheid van een student om inhoudswoorden uit het langetermijngeheugen of 

antwoorden letterlijk uit de tekst te halen, wordt getest. De hoeveelheid context die nodig is 
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om een juist woord in het clozegat in te vullen was geen significante factor. De factoren die 

invloed hebben gehad op de scores bij de rational fill-in test zijn: de hoeveelheid contextuele 

informatie in een tekst, lengte, of er inhoudswoorden of functiewoorden moesten worden 

ingevuld, de hoeveelheid mogelijke antwoorden voor een clozegat en het aantal vormen dat 

het juiste antwoord op het clozegat kan aannemen. De scores op de rational fill-in test geven 

dus aan in welke mate een lezer in staat is om informatie uit de context te halen. Lezers 

blijken voor het invullen van de rational fill-in cloze veel gebruik te moeten maken van 

contextuele aanwijzingen in de tekst, en dat is een goede manier om tekstbegrip te meten. 

De rational fill-in (rationele) cloze is daarom volgens Abraham en Chapelle (1992) een 

geschikte methode om tekstbegrip te meten.  

 

4.1.2 Scoring van clozetoetsen 

Er zijn verschillende manieren om clozetoetsen te beoordelen. Kobayashi (2002) onderzocht 

hiervoor drie methoden. De eerste methode was de ‘exacte woordscoring methode’ waarbij 

alleen het letterlijke woord dat in de tekst stond werd goedgekeurd. Bij de tweede methode 

moest het woord op het clozegat zowel semantisch als syntactisch in de tekst kloppen. Bij de 

derde methode hoefden de woorden enkel semantisch goed te zijn.  

  Wanneer er bijvoorbeeld op een clozegat ‘straat’ wordt ingevuld in plaats van het 

bedoelde woord ‘weg’ dan wordt dit bij exacte woordscoring fout gerekend. Toch heeft de 

respondent met het invullen van het woord ‘straat’ getoond dat hij de tekst op dat punt 

heeft begrepen. Bij het meten van tekstbegrip wordt de exacte scoringsmethode daarom als 

niet geschikt bevonden. Vooral respondenten met een hoog taalvaardigheidsniveau zouden 

door de exacte scoringsmethode hierdoor onterecht lager scoren. Dit komt waarschijnlijk 

doordat respondenten met een hoog taalvaardigheidsniveau veel verschillende passende 

woorden kunnen verzinnen in de clozegaten (Kobayashi, 2002). Een scoringsmethode 

waarbij meerdere woorden worden goedgekeurd is dus gewenst. De vraag of syntactische 

fouten moeten worden meegerekend blijft nu nog over. Respondenten met een laag 

taalniveau blijken meer moeite te hebben met syntactische constructies dan mensen met 

een hoog taalniveau (Kobayashi, 2002). Kobayashi gaf aan dat het verstandiger was om 

woorden die syntactisch gezien fout zijn maar wel passen binnen de context goed te 

rekenen. Kennis over syntactische constructies zegt namelijk niets over tekstbegrip. De 

methode waarbij woorden alleen semantisch worden goedgekeurd en syntactische fouten 

niet worden meegerekend wordt daarom als meest geschikt bevonden (Kobayashi, 2002).  

  Brown (1980) maakte onderscheid in exacte, semantische, en multiple-choice scoring 

en kwam ook tot de conclusie dat een methode waarbij elk ‘contextueel acceptabel 

antwoord’ wordt goedgekeurd het best is om taalbeheersing te meten. Dit werd 

geconcludeerd door te kijken naar de betrouwbaarheid, validiteit, hoeveelheid correcte 

antwoorden op een item (item-facility) en itemdiscriminatie (in hoeverre een item 

onderscheid maakt tussen hoge en lage scores) van de verschillende scoremethoden. 

Semantische scoring bleek ook hier de beste optie te zijn.  
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3. Hoofdvraag en hypothese  

Woordfrequentie en connectieven blijken uit de verschillende onderzoeken die zojuist zijn 

besproken dus invloed te kunnen hebben op tekstbegrip. Hoe deze factoren op elkaar 

invloed kunnen hebben is niet bekend. Onderzoeken over de frequentie van connectieven 

zijn niet bekend. Het hoofddoel van dit onderzoek is om te kijken of de frequentie van een 

connectief invloed heeft op tekstbegrip bij vmbo-leerlingen. Daarom luidt de hoofdvraag: 

 

Wat is de invloed van de frequentie van connectieven op het tekstbegrip van vmbo-

leerlingen? 

 

Uit de besproken literatuur kunnen we concluderen dat woordfrequentie een redelijke 

voorspeller is voor woordmoeilijkheid. Een connectief dat weinig voorkomt in de 

frequentielijsten zal vaak moeilijker zijn dan een connectief dat relatief veel voorkomt. 

Verwacht wordt dat leerlingen van het vmbo deze infrequente connectieven daarom ook 

niet kennen. Over het algemeen lezen leerlingen van het vmbo weinig (Land, 2009) en het 

niveau waarop wordt gelezen zal waarschijnlijk ook geen infrequente connectieven als 

‘derhalve’ of ‘desalniettemin’ bevatten.  

Woorden die moeilijk zijn zorgen voor minder tekstbegrip (Stahl, 1989). Verwacht wordt dat 

moeilijke (infrequente) connectieven daarom ook een negatieve invloed zullen hebben op 

tekstbegrip. Een tekst met frequente (makkelijke) connectieven zal door een vmbo-leerling 

beter worden begrepen dan een tekst met infrequente (moeilijke) connectieven. 

Op basis van deze voorspelling wordt de volgende hypothese geformuleerd:  

 

Vmbo-leerlingen zullen hoger scoren op tekstbegrip bij een tekst met frequente 

connectieven dan bij een tekst met infrequente connectieven.  

  

In de volgende paragraaf zal de gebruikte onderzoeksmethode om deze hypothese te 

toetsen worden uitgewerkt. 
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4. Methode 

 

4.1 Participanten 

Aan het onderzoek hebben 60 leerlingen uit twee 2 vmbo-tl (mavo) klassen uit de provincie 

Utrecht deelgenomen. De tweedejaars jongens en meisjes tussen de 13-15 jaar dachten mee 

te doen aan een leesvaardigheidsonderzoek om hun eigen leesvaardigheid in kaart te 

brengen. Zij kregen van hun docent te horen dat de testresultaten ook zouden worden 

beoordeeld door hun docent. Hiermee is geprobeerd om betrokkenheid en motivatie van de 

leerlingen bij de toets te realiseren.  

 

4.2 Design 

De leerlingen moesten twee toetsen maken. De eerste toets was een toets woordenschat en 

leesvaardigheid. De tweede toets bestond uit 8 verschillende versies die verschilden in 

moeilijkheid, clozeversie en volgorde waarin de teksten werden aangeboden. In dit 

onderzoek is hiervoor gebruik gemaakt van een 2 (moeilijk/makkelijk tekst) X 2 (Cloze A/B) X 

2 (tekstvolgorde 1/2) tussenproefpersonendesign. Zie tabel 1 voor de verdeling van de 

condities.  

Tabel 1: verdeling clozeversie, tekstversie en tekstvolgorde over de pakketten. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Onderzoeksmateriaal 

Twee verschillende toetsen werden gebruikt voor het onderzoek die Leestoets A en 

leestoets B zijn genoemd. Deze toetsen en de manipulaties zullen hieronder worden 

besproken.  

 

4.3.1 Leestoets A: Toets woordenschat en leesvaardigheid 

Deze eerste toets is bedoeld om het leesvaardigheidsniveau en de woordenschat van de 

leerlingen te bepalen (zie bijlage 1). Er wordt namelijk verwacht dat woordenschat en 

leesvaardigheid van de respondenten invloed heeft op tekstbegrip. Daarom wordt deze 

variabele gemeten. De leestoets bestond uit 30 meerkeuzevragen over woordenschat en 20 

meerkeuzevragen toetsten de leesvaardigheid. De vragen zijn geselecteerd uit verschillende 
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2 vmbo-kg-gt toetsen die onderdeel zijn van het Cito-volgsysteem. Deze toetsen van het Cito 

worden op middelbare scholen gebruikt om de vooruitgang in woordenschat en 

leesvaardigheid van leerlingen te meten.  

 

4.3.2 Leestoets B: Clozetoets 

Voor de tweede toets is gebruik gemaakt van een clozetoets. In bijlage 2 staat een voorbeeld 

van deze clozetoets. Een clozetoets is een tekst waarin woorden worden weggelaten. 

Hiervoor moet de lezer zelf het ontbrekende woord invullen. Op elk clozegat mag maar één 

woord worden ingevuld. Met deze clozetoets kan het tekstbegrip van de respondenten 

worden gemeten door te kijken naar de hoeveelheid goede en foute antwoorden die 

worden ingevuld op de clozegaten. Hieronder staat een fragment uit een van de 

clozeteksten:  

 

Fragment uit tekst 1: Droogte in Kenia 

De in te vullen antwoorden op de clozegaten zijn op volgorde: nomaden, vee, leven, hun, allemaal, 

vee. 

 

In leestoets B zijn twee verschillende teksten met clozegaten opgenomen. Tekst 1 heeft als 

titel: ‘Droogte in Kenia’ en de tweede tekst heet: ‘Kenmerken van Ontwikkelingslanden’ (zie 

bijlage 3). Deze twee teksten zijn afkomstig uit twee lesmethoden van aardrijkskunde voor 

het vmbo. Het aantal woorden voor beide teksten lag tussen de 345-360 woorden. De 

teksten zijn uitgekozen omdat er al een hoop connectieven en verbanden (o.a. causale 

verbanden) in de tekst aanwezig waren. Dit maakte het gemakkelijker om de connectieven 

in de tekst te manipuleren. Verder wordt verwacht dat het onderwerp van de teksten 

toegankelijk is voor leerlingen.  

 

4.3.3 Twee tekstversies 

Elke clozetekst had twee versies, een moeilijke en een makkelijke versie. In de moeilijke en 

makkelijke versie werden enkel de connectieven gemanipuleerd. Voor de makkelijke versie 

werden frequente connectieven gebruikt. Voor de moeilijke versie werden hiervoor in de 

plaats minder frequente connectieven gebruikt. Een voorbeeld van deze manipulatie is te 

zien in tabel 2. 

 

In Kenia wonen ................................. . Dit zijn mensen die met hun  .................................  

rondtrekken door het land. Droogte hoort bij het ................................. van de nomaden in 

het noorden van Kenia. Dus hebben zij ................................. leven hierop aangepast. In 

normale jaren gaat het ................................. goed, want er zijn dan genoeg graslanden voor 

het ................................... .  
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Tabel 2: Voorbeeld van een manipulatie van connectieven in de tekstversies. 

Makkelijk Moeilijk 

Kenia ligt dicht bij de evenaar. Daardoor is het 

er het hele jaar warm.  

Kenia ligt dicht bij de evenaar. Dientengevolge is het er 

het hele jaar warm. 

 

De keuze voor een moeilijk of een makkelijk connectief is gemaakt op basis van eigen 

aannames over de moeilijkheid van een connectief en de Top2000 Frequentielijst van 

Ondertiteling (Subtlex) die deze aannames ondersteunt. De woordfrequenties van 

connectieven werden geïnventariseerd (bijlage 4). Connectieven die een lage frequentie 

hadden in de woordfrequentielijst kregen het label: moeilijk. Connectieven die een hoge 

frequentie hadden in de lijst kregen het label: makkelijk. Tabel 3 geeft een overzicht van de 

connectieven die in de moeilijke en makkelijke tekstversies zijn gebruikt.  

 

Tabel 3: Connectieven die zijn gebruikt in de moeilijke en de makkelijke tekstversie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Top 20000 frequentielijst van Ondertiteling geeft de woordfrequentie weer van de 

woorden die voorkomen in de ondertiteling van films en programma’s op tv. Er is voor deze 

frequentielijst gekozen omdat woorden uit de spreektaal waarschijnlijk dichter bij leerlingen 

(van het vmbo) liggen dan woorden uit de teksten van een groot corpus. Zoals ook in de 

theorie is besproken stellen Williams en Morris (2004) dat spreektaal ook in de 

frequentielijsten moet worden opgenomen. Door de Subtlexfrequentielijst te gebruiken is 

hiermee rekening gehouden. Niet alle connectieven stonden in de Subtlexfrequentielijst. 

Voor deze connectieven is een frequentie van nul aangehouden. Deze connectieven zijn 

daarom gebruikt voor de moeilijke tekstversie. Let wel, de frequentielijsten vormden een 

Makkelijke 

versie 

Moeilijke versie 

 

Als Indien, mits 

Bijvoorbeeld Ter illustratie 

Daardoor Dientengevolge 

Daarom Derhalve 

Daarvoor Daartoe 

Door Ten gevolge van, middels, wegens 

Dus Derhalve 

Maar Daarentegen, niettemin, echter, 

desalniettemin 

Ook Evengoed, tevens 

Ten eerste Allereerst 

Toch Desondanks, desalniettemin 

Verder Voorts 

Vooral Met name 

Want Aangezien, immers 
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richtlijn om de moeilijkheid van een connectief te bepalen. Zoals ook in de theorie is 

besproken zijn frequentielijsten een ruwe schatting van woordmoeilijkheid (Stahl, 2003). 

Daarom is eigen intuïtie ook belangrijk geweest om de moeilijkheid van een connectief te 

beoordelen. Dit heeft verder niet geleidt tot problemen omdat de connectieven die een lage 

frequentie hadden in de woordfrequentielijst intuïtief ook moeilijker leken te zijn. In bijlage 

5 worden de manipulaties van de connectieven voor de moeilijke en makkelijke tekst 

weergegeven. 

In totaal zijn de connectieven in beide teksten 20 keer gemanipuleerd. Er is gekozen voor 

twee verschillende clozeversies (cloze A en cloze B) om te kijken of de plek van het clozegat 

nog invloed heeft op de resultaten. Elk tekstpakket met moeilijke teksten had dus twee 

clozeversies en elk pakket met makkelijke teksten had twee clozeversies. In tabel 4 is te zien 

hoe één zin er voor de verschillende versies uit zag.  

 

Tabel 4: verschillen in clozegaten per tekstversie en clozeversie 

 Clozeversie A Clozeversie B 

Makkelijke 

versie 

Verder is er in veel landen niet genoeg 

................................. en schoon drinkwater.  

Verder is er in veel landen ................................. 

genoeg voedsel en schoon drinkwater. 

Moeilijke 

versie 

Voorts is er in veel landen niet genoeg 

................................. en schoon drinkwater. 

Voorts is er in veel landen ................................. 

genoeg voedsel en schoon drinkwater. 

 

Tekst 1 ‘Droogte in Kenia’ bevat 35 clozegaten en tekst 2 ‘Kenmerken van 

Ontwikkelingslanden’ heeft 36 clozegaten. Op basis van de al eerder besproken theorie is er 

gekozen voor een verdeling van de clozegaten volgens een rationeel (rational fill-in) model. 

Hoe de clozegaten in beide clozeversies precies tot stand zijn gekomen is te vinden in bijlage 

6 en 7. 

   

4.4 Procedure 

De leerlingen moesten twee verschillende toetsen maken die op verschillende dagen werden 

afgenomen.  

 

4.4.1 Leesvaardigheidstoets 

Voor de leesvaardigheidstoets kregen de leerlingen in totaal 25 minuten de tijd. De toets 

startte met 30 vragen over woordenschat en na 7 minuten kregen de leerlingen de instructie 

om verder te gaan met de 20 leesvaardigheidsvragen. De verschillende taken werden kort 

mondeling en schriftelijk toegelicht. De meeste leerlingen waren binnen de tijd klaar.  
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Als je op de clozegaten ‘backpackers’ en ‘rugzakken’ invult is deze zin op zichzelf niet fout. 

Er kunnen best backpackers wonen in Kenia die daar rondtrekken. De zin past alleen niet 

binnen de context van tekst die gaat over de droogte in Kenia en de nomaden die 

daarmee moeten leren leven. Daarom wordt dit antwoord fout gerekend. 

4.4.2 Clozetoets 

Voor de clozetoets hadden de leerlingen 45 minuten de tijd. De leerlingen kregen één van de 

acht toetsversies met de twee clozeteksten. Deze versies werden random uitgedeeld. De 

leerlingen kregen zowel een mondelinge als een schriftelijke instructie waarin werd verteld 

dat ze de ontbrekende woorden in de tekst moesten invullen. Ze kregen de instructie om 

één woord in elk gat in te vullen en als er meerdere woorden mogelijk waren moesten ze het 

beste woord kiezen. Ook bij de clozetoets waren de meeste leerlingen binnen de tijd klaar. 

 

4.4.3 Scoring van de toetsen. 

Voor leestoets A werden de meerkeuzevragen aan de hand van een antwoordmodel 

nagekeken (bijlage 8). Er was dus steeds maar één antwoord goed.  

Voor leestoets B werden de antwoorden van de studenten goedgekeurd als het ingevulde 

woord exact het woord was dat in de oorspronkelijke tekst stond. Synoniemen van dit 

woord en andere woorden die semantisch acceptabel zijn en binnen de context pasten 

werden ook goed gerekend. Wanneer een grammaticale fout werd gemaakt maar het 

antwoord inhoudelijk klopte dan werd het antwoord ook goed gerekend. Incorrecte 

woorden of woorden die niet binnen de context pasten, clozegaten met meer dan één 

woord en niet ingevulde clozegaten werden fout gerekend. In bijlage 9 staat een tabel met 

de antwoorden die per clozegat goed gerekend zijn. Hieronder worden nog twee 

voorbeelden (7&8) voor de scoring weergegeven.  

 

   7: Exact en semantisch goed  

  

 

                 

   In te vullen antwoorden op de clozegaten zijn op volgorde: nomaden, rondtrekken 

 

De exacte antwoorden voor de clozegaten zijn ‘dit’ en ‘rondtrekken’.  Semantisch goed 

gerekend werd voor ‘dit’ : nomaden, dat, het. Semantisch goed gerekend werd voor 

‘rondtrekken’: reizen, lopen, trekken. 

      

  8: Contextuele fout 

 

 

 

  In te vullen antwoorden op de clozegaten zijn op volgorde: nomaden, vee 

 

In Kenia wonen nomaden. ................................. zijn mensen die met hun vee 

................................. door het land. 

 

In Kenia wonen ................................. Dit zijn mensen die met hun 

................................. rondtrekken door het  land. 
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5. Resultaten 

De SPSS output is te vinden in bijlage 10. 

5.1 Dataset 

Leerlingen die leestoets B niet hadden gemaakt zijn uitgesloten van het onderzoek. 

Leerlingen die Leestoets A alleen niet hadden gemaakt zijn wel meegenomen in het 

onderzoek omdat het onderzoek zich vooral toespitst op een effect op de clozetoets. 

Leerlingen die een van beide toetsen niet serieus hadden gemaakt zijn voor die toets ook uit 

de data gehaald. Hierdoor zijn er van de 60 leerlingen 53 in de data overgebleven. Tijdens 

het onderzoek bleek dat er een vraag in Leestoets A twee keer stond. Er is nog gecontroleerd 

of leerlingen erg in de war waren geraakt door de dubbele vraag (bijvoorbeeld door veel 

krassen bij de vraag) maar hier was geen duidelijke aanwijzing voor. Daarom is alleen de 

dubbele vraag niet in de resultaten meegenomen. Verder bleek in tekst 2 van versie 1 en 2 

clozegat 16 te ontbreken. Dit clozegat is daarom voor alle condities niet in de data 

opgenomen. Beide tekstversies hebben nu dus 35 clozegaten. 

 

5.2 Betrouwbaarheid leestoets A & B 

Twee factoren die naar verwachting invloed hebben op de relatie tussen tekstbegrip en de 

tekstversie zijn de covariaten woordenschat en leesvaardigheid. Voor een eventueel effect 

van deze covariaten op de resultaten van het onderzoek moet daarom worden gecorrigeerd. 

Dit is de reden dat leestoets A aan de leerlingen is voorgelegd. Deze toets is bedoeld om het 

niveau (en de scores) van de leerlingen op leesvaardigheid en woordenschat te kunnen 

bepalen om hier vervolgens voor te kunnen corrigeren.  

 

Tijdens het analyseren van de data is allereerst gekeken naar de betrouwbaarheid van de  

woordenschattoets en leesvaardigheidstoets (Leestoets A). Zowel de woordenschattoets 

(α=.37) als de leesvaardigheidstoets (α=.49 ) bleek niet betrouwbaar. Om deze toetsen 

betrouwbaarder te maken zijn daarom 23 vragen van de woordenschattoets1 (α= .56) en 15 

vragen voor de leesvaardigheidstoets2 (α=.59) gebruikt. Toetsen met een betrouwbaarheid 

rond de .5 moeten wel voorzichtig worden geïnterpreteerd. De betrouwbaarheid van de 

clozetoets was hoog (α=.76). 

 

Tekst 1 van de clozetoets ‘Kenia’ (α=.65) en clozetoets tekst 2 ‘Ontwikkelingslanden’ (α=.53) 

zijn beide betrouwbaar. De betrouwbaarheid van de verschillende clozeversies voor de twee 

teksten ligt onderling ook dicht bij elkaar zoals is te zien in tabel 5. Clozeversie A is dus per 

tekstonderwerp niet minder betrouwbaar dan clozeversie B (en andersom). Cloze A en cloze 

B zijn voor tekst 1 betrouwbaarder dan voor tekst 2.  

                                                           
1 Vraag 3,6,11,13,18,21 zijn niet meegenomen in de analyse 

2 Vraag 2,11,13,16,18 zijn niet meegenomen in de analyse 
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Tabel 5: Betrouwbaarheid clozeversies per tekst. 

 Tekst 1  

Kenia 

Tekst 2 

Ontwikkelingslanden 

Cloze A en B α =.65 α =.53 

Cloze A α = .65 α = .55 

Cloze B α = .67 α = .52 

 

5.3 Correlatie, scores en verdeling over de condities. 

Met een Pearsoncorrelatietoets is gekeken naar de onderlinge correlatie tussen de 

woordenschattoets en de leesvaardigheidstoets. De woordenschattoets en de 

leesvaardigheidstoets (de twee covariaten) blijken hoog te correleren (r= .45 p<.01). 

Wanneer er hoog wordt gescoord op de woordenschattoets, wordt ook hoog op de 

leesvaardigheidstoets gescoord.  

 

Gemiddelde scores  

In tabel 6 staan de gemiddelde scores van de clozetoets en de twee toetsen van leestoets A. 

Gemiddeld scoren de leerlingen iets hoger op cloze tekst 2 dan op cloze tekst 1.  

 

Tabel 6: Gemiddelde scores op de woordenschat-, leesvaardigheids- en clozetoets. 

 Gemiddelde (standaard-  

deviatie) 

Percentages 

Woordenschatstoets  20.08 (2.72) 87.3% 

Leesvaardigheidstoets  11.88 (2.58) 79.2% 

Clozetotaal 56.17 (6.01) 80.2% 

Cloze tekst 1: Kenia 27.81 (3.64) 79.5% 

Cloze tekst 2: Ontwikkeling 28.37 (3.45) 81.1% 

  

In dit onderzoek wordt gekeken of de frequentie (moeilijkheid) van connectieven invloed 

heeft op tekstbegrip. In tabel 7 zijn de gemiddelde scores op de clozetoetsen per tekstversie 

weergegeven. Hier is te zien dat voor zowel tekst 1 als tekst 2 de gemiddelde score bij de 

tekstversie met de makkelijke connectieven hoger is.  
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Tabel 7: Gemiddelde score en standaarddeviatie per tekstonderwerp en tekstversie. 

 Makkelijk Moeilijk  

Gemiddelde  

(standaarddeviatie) 

Percentages Gemiddelde 

(standaarddeviatie) 

Percentages 

Tekst 1: Kenia  28.04 (3.95) 80.1 %     27.56 (3.33) 78.7 % 

Tekst 2: Ontwikkeling 28.59 (3.41) 81.7 % 28.12 (3.54) 80.3 % 

Totaal 56.63 (6.38) 80.9 % 55.68 (5.66) 79.5 % 

 

 

Verdeling over de condities 

Om te kijken of dit verschil in score op de tekstversie significant is moet allereerst gekeken 

worden of de scores van de proefpersonen op woordenschat en leesvaardigheid gelijk 

verdeeld zijn over de tekstversies. Verwacht wordt dat deze scores gelijk zijn verdeeld omdat 

de toetsen random zijn uitgedeeld. Een onafhankelijke T-toets toonde aan dat de scores van 

de leerlingen op de woordenschattoets (t= -1.07, df=47, p=.29) en de leesvaardigheidstoets 

(t= -.53, df=47, p=.60) gelijkmatig verdeeld zijn over de tekstversies en kunnen daarom 

worden meegenomen als covariaat. 

  

5.4 Variantieanalyse 

 

5.4.1 AN(C)OVA 

Allereerst is er een ANOVA uitgevoerd om te kijken of het verschil in de gemiddelde scores 

tussen de versie met de moeilijke connectieven en de versie met de makkelijke connectieven 

significant is. Dit verschil bleek niet significant (F(1,50)=.32 p=.57). Leerlingen maken de 

versie met makkelijke connectieven dus niet beter dan de versie met moeilijke 

connectieven.  

Hiervoor is nog geen rekening gehouden met de scores van de leerlingen op de 

woordenschattoets en de leesvaardigheidstoets. Het niveau van woordenschat en 

leesvaardigheid van de leerlingen kan namelijk invloed hebben gehad op de scores van de 

clozetoets. Daarom zijn er ANCOVA’s gedraaid om te kijken of deze eigenschappen nog 

invloed hebben gehad op de clozetoets. Er zijn in totaal drie modellen gedraaid. Allereerst is 

er een model waarin alleen het covariaat ‘woordenschat’ is opgenomen. Vervolgens werd er 

een ANCOVA met daarin als covariaat ‘leesvaardigheid’ gedraaid. Het laatste model bevatte 

beide covariaten ‘woordenschat’ en ‘leesvaardigheid’. De covariaten woordenschat 

(F(1,46)=6.19 p<.05  η²=.12) en leesvaardigheid (F(1,46)=7.03 p<.05  η²= .13) waren 

individueel significant gerelateerd aan de tekstversie. Daarom is hiervoor gecorrigeerd. Uit 

deze ANCOVA kan ook worden geconcludeerd er geen significant verschil is tussen 
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clozescore en tekstversie (F(1,46)= .08 p=.78). Vervolgens is er gekeken of er nog storende 

variabelen waren die invloed kunnen hebben gehad op de scores. Er waren vier 

respondenten die dyslexie hadden en zij bleken allemaal de clozeversie met makkelijke 

connectieven te hebben gemaakt. De respondenten met dyslexie zijn dus niet gelijk verdeeld 

over de condities. Zoals te zien is in tabel 8 scoorden de respondenten met dyslexie 

gemiddeld lager op de makkelijke versie dan de respondenten die geen dyslexie hadden. Dit 

verschil is significant (F(2,24)=4.46 p<.05) 

 

Tabel 8: gemiddelden en standaarddeviaties makkelijke versie wel/geen dyslexie 

 Zonder dyslexie Met dyslexie 

Gemiddelde 

(standaarddeviatie) 

Percentages Gemiddelde 

(standaarddeviatie) 

Percentages 

 

Makkelijke versie 57.86 (5.99) 82,7% 53.50 (2.38) 76,4 % 

 

Daarom zijn deze vier respondenten uit de data gehaald om te kijken of dit nog invloed heeft 

gehad op de clozescores van de moeilijke en de makkelijke versie. Zoals is te zien in tabel 9 

wordt de gemiddelde score voor de makkelijke versie hierdoor 0,8% hoger (vergeleken met 

tabel 7). De score op de tekstversie bleek nog steeds niet significant maar daalde wel ten 

opzichte van de versie waarvoor niet gecorrigeerd is voor dyslexie (F(1,46)=.70 p=.41). 

Vervolgens zijn ook hier drie ANCOVA’s gedraaid en blijken woordenschat (F(1,42)=6.73 p 

≤.01 η²=.14) en leesvaardigheid (F(1,42)=7.34 p ≤.01 η²=.15) significant gerelateerd te zijn 

aan de tekstversie. Na hiervoor te hebben gecorrigeerd blijkt uit de ANCOVA geen effect van 

tekstversie op de clozescore te zijn (F(1,42)=.43 p=.52).  

 

Tabel 9: Gemiddelde score en standaarddeviatie per tekstonderwerp en tekstversie zonder 

respondenten met dyslexie. 

 

 Makkelijk Moeilijk 

Gemiddelde  

(standaarddeviatie) 

Percentages Gemiddelde 

(standaarddeviatie) 

Percentages 

Tekst 1: Kenia  28.26 (4.20) 80.7 %     27.56 (3.33) 78.7 % 

Tekst 2: Ontwikkeling 28.91 (3.45) 82.6 % 28.12 (3.54) 80.3 % 

Totaal 57.17 (6.72) 81.7 % 55.68 (5.66) 79.5 % 
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5.4.2 Teksten Kenia & Ontwikkelingslanden 

Vervolgens is er nog een AN(C)OVA uitgevoerd om te kijken of de resultaten voor de tekst 

over Kenia (tekst 1) en de tekst over Ontwikkelingslanden (tekst 2) onderling nog 

verschilden. De respondenten met dyslexie zijn bij deze AN(C)OVA ook niet meegenomen. 

Bij de tekst over Kenia bleek het effect van tekstversie op de clozescore niet significant 

(F(1,42)=.56 p=.46). Hiervoor is alleen voor covariaat woordenschat ((F1,42)= 4.97 p<.05 η²= 

.11) gecorrigeerd. Bij de tekst over Ontwikkelingslanden werd voor covariaat leesvaardigheid  

(F(1,41)=5.25 p<.05 η²=.11) gecorrigeerd. Het effect van tekstversie op de clozescores was 

voor deze tekst ook niet significant (F(1,41)=.63 p=.43).  

Bij de totaalscores van de teksten en de scores van de twee tekstonderwerpen apart blijkt er 

dus geen significant verschil te zijn tussen de scores op de moeilijke en de makkelijke versie. 

Leerlingen maken de makkelijke versie even goed of slecht als de moeilijke versie.  

 

We hebben al gezien dat de respondenten met dyslexie niet gelijk verdeeld waren over de 

condities. Daarom is hiervoor al gecorrigeerd. Wellicht hebben andere variabelen als 

geslacht, tekstvolgorde en clozeversie nog invloed gehad op de resultaten. In de volgende 

paragraaf is hier naar gekeken.  

 

5.4.3 Geslacht, tekstvolgorde en clozeversie.  

Er is gekeken of de variabelen geslacht, clozeversie en tekstvolgorde invloed hebben gehad 

op de scores van de clozetoets. Om hier naar te kunnen kijken moet geslacht, tekstvolgorde 

en clozeversie gelijk verdeeld zijn over de tekstversies. Dit bleek voor zowel geslacht (t= -

1.26 df=47 p=.21), tekstvolgorde (t=1.02 df=47 p=.31) als clozeversie (t=-.15 df=47 p=.88) het 

geval. 

 

Geslacht 

Er is geen hoofdeffect voor tekstversie (F(1,44)=.96 p=.33) en geslacht (F(1,44)=1.54 p=.22 

en geen interactie-effect (F(1,44)=1.76 p=.19) gevonden. Er is dus geen verschil tussen de 

gemiddelden van de moeilijke en makkelijke tekstversie. Jongens en meisjes scoren ook niet 

verschillend op de toets, onafhankelijk van de tekstversie. Jongens en meisjes scoorden ook 

niet significant beter op een van de versies.  

 

Tekstvolgorde 

Daarnaast is er gekeken of de volgorde waarin de teksten werden aangeboden, waarvoor in 

het design rekening is gehouden, invloed heeft gehad op de scores. Voor de Kenia tekst 

maakte de volgorde geen verschil. Er is geen hoofdeffect voor tekstversie (F(1,44)=.40 p=.53) 

en volgorde (F(1,44)=.65 p=.43) en geen interactie-effect gevonden (F(1,44)=1.42 p=.24). 
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Bij de tekst over Ontwikkelingslanden is de gemiddelde score in beide tekstversies lager als 

de tekst over Ontwikkelingslanden als tweede wordt aangeboden dan wanneer de tekst als 

eerste wordt aangeboden (tabel 10).  Er is geen hoofdeffect voor tekstversie (F(1,44)=1.28 

p=.27) of interactie-effect (F(1,44)=.27 p=.61) voor tekstvolgorde gevonden. Wel is er een 

hoofdeffect van tekstvolgorde gevonden (F(1,44)=4.86 p<.05 η²=.10) 

De score op tekst 2 verschilt dus wanneer deze als eerste of als tweede wordt aangeboden. 

Bij zowel de makkelijke als de moeilijke versie bleken de respondenten dus lager te scoren 

op de tekst over Ontwikkelingslanden wanneer zij deze als tweede kregen aangeboden dan 

wanneer zij deze als eerste kregen aangeboden. Dat er voor volgorde in het design is  

gecorrigeerd was voor de tekst over Ontwikkelingslanden dus terecht. 

 

 

Clozeversie 

Tot slot is gekeken of de twee verschillende clozeversies (A en B) nog invloed hebben gehad 

op de scores (tabel 11). Voor de tekst over Kenia is geen hoofdeffect voor tekstversie 

(F(1,44)= .45 p=.51) en clozeversie (F(1,44)=.27 p=.61) en ook geen interactie-effect (F(1,44)= 

.59 p=.45) gevonden. Voor de tekst over Ontwikkelingslanden was er geen hoofdeffect voor 

tekstversie (F(1,44)=.80 p=.38) en geen interactie-effect tussen tekstversie en clozeversie 

(F(1,44)=.28 p=.60. Wel werd er een hoofdeffect voor clozeversie gevonden (F(1,44)= 13.15 

p<.01 η²= .23). In tabel 7 is te zien dat bij Ontwikkelingslanden op clozeversie B gemiddeld 

lager wordt gescoord dan op clozeversie A in beide tekstversies. Clozeversie B is voor tekst 2 

Tekstversie Volgorde Gemiddelde 

(standaarddeviatie) 

N 

Makkelijk 

 

Tekst 1 dan 2 30.56 (3.36) 9 

Tekst 2 dan 1 27.86 (3.18) 14 

Totaal  28.91 (3.45) 23 

Moeilijk 

 

Tekst 1 dan 2 28.92 (3.55) 13 

Tekst 2 dan 1 27.52 (3.47) 12 

Totaal 28.12 (3.53) 25 

Totaal Tekst 1 dan 2 29.59 (3.49) 22 

Tekst 2 dan 1 27.58 (3.26) 26 

Totaal  28.50 (3.48) 48 

Tekstversie Clozeversie Gemiddelde 

(standaarddeviatie) 

N 

Makkelijk 

 

Clozeversie A 30.25 (2.53) 12 

Clozeversie B 27.45 (3.38) 11 

Totaal  28.91 (3.45) 23 

Moeilijk 

 

Clozeversie A 29.92 (2.81) 13 

Clozeversie B 26.17 (3.27) 12 

Totaal 28.12 (3.54) 25 

Totaal Clozeversie A 30.08 (2.63) 22 

Clozeversie B 26.78 (3.53) 26 

Totaal  28.50 (3.48) 48 

Tabel 10: Gemiddelden en standaarddeviatie per 

tekstversie en volgorde bij Ontwikkelingslanden. 

Tabel 11: Gemiddelden en standaarddeviatie per 

tekstversie en clozeversie bij Ontwikkelingslanden. 
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dus moeilijker dan clozeversie A.   

  

6. Conclusie 

Als antwoord op de hoofdvraag: “wat is de invloed van de frequentie van connectieven op 

het tekstbegrip van vmbo-leerlingen?” moeten we uit het onderzoek concluderen dat er  

geen significant verschil is tussen de scores op de clozetoetsen met de infrequente 

(moeilijke) connectieven en de frequente (makkelijke) connectieven. Zowel op de 

totaalscores als op de scores per tekstonderwerp werden frequente connectieven volgens 

dit onderzoek dus niet beter begrepen dan infrequente connectieven en vice versa. De 

hypothese:  “vmbo-leerlingen zullen hoger scoren op tekstbegrip bij een tekst met frequente 

connectieven dan bij een tekst met infrequente connectieven“ wordt dus niet aangenomen.  

 

7. Discussie 

Uit het onderzoek is gebleken dat er geen effect is van de moeilijkheid van connectieven op 

tekstbegrip. Tijdens het onderzoek zijn er een aantal verbeterpunten opgevallen die nader 

zullen worden toegelicht. Allereerst het probleem betreffende de betrouwbaarheid van de 

oorspronkelijke versie van leestoets A. De oorzaak voor de onbetrouwbaarheid van deze 

toets en de lage betrouwbaarheid van de aangepaste leestoets A (woordenschat .59 en 

leesvaardigheid .56) is niet duidelijk geworden. Twee medestudenten die precies dezelfde 

toets hebben afgenomen hadden geen betrouwbaarheidsproblemen. De woordenschattoets 

en de leesvaardigheidstoets bleken ook beide hoog te correleren. In het vervolg zullen we 

deze toetsen eerst moeten pre-testen voordat er wordt begonnen met het daadwerkelijke 

onderzoek. Dan kunnen de vragen die niet geschikt blijken van tevoren al uit de test worden 

gehaald. De clozetoets had ook van tevoren kunnen worden getest omdat er nu bij tekst 1 

en 2 verschillen tussen betrouwbaarheid en clozeversies zijn opgetreden.  

  Een mogelijke verklaring voor het feit dat er geen effect is gevonden is dat de 

clozegaten te makkelijk waren en/of het tekstonderwerp te makkelijk was. De scores op de 

clozetoetsen liggen namelijk vrij hoog (rond de 80%). Leerlingen blijken vooral veel aan 

structuurmarkeringen te hebben als het onderwerp van de tekst niet te gemakkelijk is (Bos-

Aanen, Sanders & Lentz, 2001). Er zou daarom kunnen worden gekeken naar andere 

(moeilijkere) teksten dan aardrijkskunde teksten.  

  Voor vervolgonderzoek zou verder in plaats van het ‘tussenproefpersonen design’ 

een ‘binnen proefpersonen design’ kunnen worden gebruikt om te kijken of een verschil in 

design invloed heeft op de resultaten. Nu vergelijken we namelijk alleen de personen die de 

makkelijke versie hebben gemaakt met andere personen die de moeilijke versie hebben 

gemaakt. Met een ‘binnen proefpersonen design’ kan worden gekeken of dezelfde 

respondent verschillend scoort op de moeilijke en de makkelijke versie met connectieven.  

  De volgorde van de tekst bleek bij de tekst over Ontwikkeling invloed te hebben op 

de scores van de respondenten. Daarom zal er in volgende designs ook rekening moeten 
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worden gehouden met de volgorde waarop teksten worden aangeboden.  

  De moeilijkheid van woorden bleek in het onderzoek van Stahl et. al. (1989) invloed 

te hebben op tekstbegrip. In dit onderzoek naar de moeilijkheid van connectieven komt dit 

resultaat niet overeen. De relatie tussen woordmoeilijkheid en tekstbegrip geldt dus niet 

wanneer er wordt gekeken naar connectieven. Vervolgonderzoek is nodig om te zien of de 

frequentie van connectieven daadwerkelijk geen invloed heeft op tekstbegrip. Voor de opzet 

van een dergelijk onderzoek zijn zojuist enkele suggesties gegeven. Het zou interessant zijn 

wanneer de moeilijkheid van het connectief bijvoorbeeld kan worden uitgesloten als 

beïnvloedende factor voor tekstbegrip. Dan zouden we weer een stukje verder komen met 

de puzzel naar het vinden van alle specifieke factoren die tekstbegrip kunnen beïnvloeden. 
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Bijlage 1          

Leestoets A: Woordenschat en Leesvaardigheid (zoz) 
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Leestoets A 
 

 
 

Beste  leerling, 
 
 

Deze  toets bestaat uit twee taken. Als je klaar  bent met  taak  1, dan  mag  je gelijk doorgaan 

met  taak  2. 
 

 
Kies bij elke opgave het  antwoord dat  volgens jou het  goede is. Omcirkel  de letter die voor 

dat  antwoord staat. Je mag  bij iedere opgave maar één  letter omcirkelen. Als je vindt  dat 

meer dan  één  antwoord goed is, dan  kies je het  antwoord dat  volgens jou het  beste is. 
 

Voorbeeld          Uit hoeveel taken bestaat deze  toets? 
 
 

A   uit 1 taak 

B   uit 2 taken 

C   uit 3 taken 

D   uit 4 taken 

 

Heb je een  fout  gemaakt? Zet dan  een  kruis door  de foute letter en omcirkel  de goede 

letter. 

A   uit 1 taak 

B   uit 2 taken 

C   uit 3 taken 

D   uit 4 taken 
 

 
Je hebt maar kort  de tijd. Blijf dus  niet  te lang  nadenken over  een  moeilijke  opgave. 

Vul altijd iets  in, ook al ben  je niet  helemaal zeker  van  je antwoord! 

 

 
Beantwoord nu eerst de volgende vragen over jezelf: 

 
 

Naam: 

Leeftijd: 

Ik ben  een:   □ jongen   □ meisje 

Ik ben  dyslectisch:   □ nee      □ ja 

Klas: 

School: 
 
 

Ga door naar de volgende pagina >> 
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Taak 1: Woordenschat 
 

 
 

Opdracht 

Deze  taak  bestaat uit 30 opgaven. Kies bij elke opgave het  antwoord dat  hetzelfde betekent 

als het  onderstreepte woord  (of woorden). 

 
Voorbeeld        Het bloemenvaasje was  heel  teer. 

 

A breekbaar 
B doorzichtig 
C klein 
D rond 

 

 
 

Werk zo snel  mogelijk!  Je hebt maar 7 minuten de  tijd. Als je klaar  bent mag  je geli jk 

doorgaan met  taak  2. 
 
 
 
 

Ga door naar de volgende pagina om te beginnen. >> 
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Opgave 1       Ons land  heeft een  aangenaam klimaat. 
 

A   levensomstandigheden 
B   sfeer 
C   streken 
D   weersomstandigheden 

 
 
 

Opgave 2       Het was  erg  vol op het  oefenterrein. 
 

A   afgesloten stuk  weg  om te racen 
B   gedeelte van  een  lesboek met  oefeningen 
C   plaats om te trainen 
D   plaats om wedstrijden te houden 

 
 
 

Opgave 3        Je kunt bij hem altijd aankloppen. 
 

A   Je hoeft bij hem  geen afspraak te maken. 
B   Je kunt  altijd  bij hem  op bezoek komen. 
C   Je kunt  erop  vertrouwen dat  wat  hij zegt, klopt. 
D   Je kunt  hem  altijd om hulp  vragen. 

 

 
 

Opgave 4       De conrector ging de nieuwe brugklassers rondleiden. 
 

A   aan  hun  docenten voorstellen 
B   de  school  laten zien 
C   in een  kring laten lopen 
D   om de school  laten lopen 

 
 
 

Opgave 5       Said heeft een  humoristisch verhaal geschreven. 
 

A   bli j  
B   boeiend 
C   grappig 
D   treurig 

 

 
 

Opgave  6        Wapperend met  de  ontslagbrief stond de  directeur achter zijn bureau. 
 

A   dreigend 
B   ongeduldig wijzend 
C   zenuwachtig frommelend 
D   zwaaiend 

 
 
 
 

Ga door naar de volgende pagina >> 
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Opgave 7       Zijn vondst is de beste van  allemaal. 
 

A   ontdekking 
B   raadsel 
C   verzinsel 
D   werkstuk 

 
 
 

Opgave 8       Farid spaart het  geld  van zijn vakantiebaantje op voor een  mp3-speler. 
 

A   betaalt … voor 
B   bewaart … voor 
C    maakt … op aan 
D   geeft … weg  aan 

 

 
 

Opgave 9       De mensen zaten dicht  opeen. 
 

A   achter gesloten gordijnen 
B   achter gesloten ramen 
C   achter elkaar 
D   op elkaar 

 
 
 

Opgave 10     Langs  de route stond een haag van mensen. 
 

A   stonden mensen achter een  heg 
B   stonden mensen in de struiken 
C   stonden rijen  mensen achter elkaar 
D   stonden weinig  mensen 

 
 
 

Opgave 11     Als iemand bevoorrecht is dan  … 
 

A   heeft hij een  betere positie  dan  anderen. 
B   heeft hij vooroordelen over  anderen. 
C   wordt  hij als rechter aangewezen door  anderen. 
D   wordt  hij als voorbeeld gebruikt voor anderen. 

 

 
 

Opgave 12     Een kenmerk is hetzelfde als… 
 

A   een  karaktertrek. 
B   een  kennismaking. 
C   een  meerdere. 
D   een  merknaam. 



Ga door naar de volgende pagina >> 

Pagina | 5 

 

Opgave 13     Hij is het buitenbeentje van de famili e. 
 

A   Hij houdt van  wandelen en fietsen. 
B   Hij is anders dan  de andere famili eleden. 
C   Hij is vaak  op reis en ziet de familie weinig. 
D   Zijn ene  been is langer dan  het  andere. 

 

 
 

Opgave 14     Het is hier kil. 
 

A   gezelli g 
B   koud 
C   nat 
D   rustig 

 
 
 

Opgave 15     Als iemand bevoorrecht is dan  … 
 

A   heeft hij een  betere positie  dan  anderen. 
B   heeft hij vooroordelen over  anderen. 
C   wordt  hij als rechter aangewezen door  anderen. 
D   wordt  hij als voorbeeld gebruikt voor anderen. 

 

 
 

Opgave 16     Zij hadden met grote moeili jkheden te kampen. 
 

A   Ze hebben de moed uiteindeli jk opgegeven. 
B   Ze hebben de moeili jkheden uiteindeli jk opgelost. 
C   Ze konden moeilijk een  plek voor de tent vinden. 
D   Ze ondervonden last  van  de  moeili jkheden. 

 

 
 

Opgave 17     Hoe ben  je daar terechtgekomen? 
 

A   beland 
B   ontsnapt 
C   verwelkomd 
D   weggejaagd 

 
 
 

Opgave 18     “Ginds ligt de plaats Kleve”, zei de gids. 
 

A   aan  de overkant 
B   achter ons 
C   in de  verte 
D   voor ons 



Ga door naar de volgende pagina >> 
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Opgave 19     We hebben een  tiendaagse vakantie geboekt, maar in feite  zijn we maar 
zeven dagen in Spanje. 

 
A   helaas 
B   in werkeli jkheid 
C   misschien 
D   volgens de regels 

 
 
 

Opgave 20     We hebben wel drie containers tuinafval afgevoerd. 
 

A   afgescheiden 
B   afgezet 
C   opgehaald 
D   weggebracht 

 
 
 

Opgave 21     Zij vertelt mij dat  haar vriend  nogal  in de put zit. 
 

A   bijgelovig  is 
B   blut is 
C   lui is 
D   neerslachtig is 

 
 
 

Opgave 22     Je moet het  eerst pellen  voordat je het  kunt  eten. 
 

A   doppen 
B   koken 
C   snijden 
D   weken 

 
 
 

Opgave 23     Het begint me te dagen. 
 

A   Ik begin  het  te  begrijpen. 
B   Ik begin  het  te leren. 
C   Ik word  langzaam wakker. 
D   Ik word  steeds ouder. 

 

 
 

Opgave 24     Een gewaad is hetzelfde als… 
 

A   een  hoge en slanke boom. 
B   een  ondiep stuk  van  een  rivier. 
C   een  tegoedbon van  een  winkel. 
D   een  wijd en lang  kledingstuk. 
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Opgave 25     De kranten besteden veel  aandacht aan  de  topattractie. 
 

A   buitenlandse vakantiebestemming 
B   gekozen regeringsleider 
C   populaire bezienswaardigheid 
D   winstgevende overeenkomst 

 
 
 

Opgave 26     Tom kan  het  gedrag van zijn baas moeilijk verduren. 
 

A   begrijpen 
B   beïnvloeden 
C   verdedigen 
D   verdragen 

 

 
 

Opgave 27     Niet iedereen zal in staat zijn naar het  feest te  komen. 
 

A   kunnen 
B   mogen 
C   plannen 
D   will en 

 
 
 

Opgave 28     Marc krijgt de  illustraties niet  op tijd af. 
 

A   afbeeldingen 
B   artikelen 
C   hoofdstukken 
D   modellen 

 
 
 

Opgave 29     Wrikken  is hetzelfde als… 
 

A   iets  ergens afhaken met  een  scherp voorwerp. 
B   iets  heen en weer  bewegen om het  los te krijgen. 
C   iets  in volgorde plaatsen op basis  van  een  kenmerk. 
D   iets  vinden  waar  je al lang  naar op zoek  was. 

 

 
 

Opgave 30     Mistroostig is hetzelfde als… 
 

A   bloemrijk. 
B   hoopvol. 
C   somber. 
D   wazig. 

 

 
 
 
 
 

Einde Taak 1. Ga door naar de volgende pagina voor Taak 2. >> 
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Taak 2: Leesvaardigheid 
 

 
 

Opdracht 

Deze  taak  bestaat uit 20 opgaven. Op de volgende pagina’s staan korte  tekstjes. Bij elke 

tekst horen meerdere opgaven. 
 

 
Lees eerst de tekst goed door.  Kijk daarna pas  naar de opgaven die erbij horen. 

 
 

Kies het  antwoord dat  volgens jou het  beste is. Omcirkel  de letter die voor dat  antwoord 

staat. 
 
 
 
 

Ga door naar de volgende pagina om te beginnen. >> 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ga door naar de volgende pagina >> 
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Opgave 1       Wie ontdekte Amerika  volgens deze  tekst? 
 

A   Columbus 
B   Erik de Rode 
C   Helge  Ingstad 
D   Leif Eriksson 

 
 
 

Opgave 2       In alinea  3 staat: ‘Gelukkig hadden de Vikingen hun  reisverhalen 
opgeschreven’ (regel 23-25) 

Om welke  reden was  dat  zo fijn volgens de tekst? 

Daardoor 
A   kon de reis nagedaan worden om te  kijken waar  de  Vikingen terecht 

kwamen. 
B   konden de oude spullen worden herkend die men  in Canada vond. 
C   wist men  dat  in ‘Wijnland’ vroeger indianendorpen lagen. 
D   wist men  hoe  Vikinghuizen  er vroeger uitzagen. 

 
 
 

Opgave 3       Welke zin geeft het  best de  hoofdgedachte van  deze  tekst weer? 
 

A   De Vikingen uit Noorwegen waren echte ontdekkingsreizigers. 
B   Niemand wist welk land  precies bedoeld werd  met  'Wijnland'. 
C   Niet Columbus, maar de Noorse  Vikingen hebben Amerika  ontdekt. 
D   'Wijnland' blijkt achteraf het  Amerikaanse vasteland te zijn. 
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Opgave 4       Het artikel  begint met  een  vraag over  een  raadselachtig verschijnsel. 
 

Welk verschijnsel is dat? 
 

A   dat  de ijskap  onderin vol zit met  keien, grint,  zand  en klei 
B   dat  een  zwerfkei  wel een  paar honderd ton  kan  wegen 
C   dat  er steeds weer  nieuwe stenen op het  land  van  de boer  liggen 
D   dat  je makkelijk  struikelt als je over  de velden wandelt in Noord-Europa 

 
 
 

Opgave 5       …, maar dat  is zeldzaam. (regel 10-11) 

Wat is zeldzaam volgens de tekst? 

A   dat  er erg  zware zwerfkeien liggen 
B   dat  er geen zwerfkeien liggen  na de winter 
C   dat  je een  ijstijd mee  zult maken 
D   dat  je struikelt over  de zwerfkeien 

 
 
 

Opgave 6       … dat  de sleutel van  het  raadsel ligt in de bevriezing van  de bodem 
gedurende de  winter. (regel 36-39). 

Wat betekent ‘sleutel ’’  in deze  tekst? 

A   geheim 
B   oplossing 
C   verband 
D   vraagstelli ng 

 
 
 

Opgave 7       De tekst beschrijft verschill ende gebeurtenissen: 
 

1. De aarde valt in het  gat  onder de  steen. 
2. De bodem bevriest. 
3. Stenen verschijnen op de velden. 
4. Wandelaars struikelen. 

 
In welke  volgorde vinden  de hierboven genoemde gebeurtenissen in 
werkeli jkheid plaats? 

 

A 1, 2, 4, 3 
B 1, 3, 2, 4 
C 2, 1, 3, 4 
D 2, 3, 4, 1 
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Opgave 8       Onder  de  foto  staat: … hebben iets  gemeen … 

Wat betekent ‘ iets gemeen hebben’ hier? 

Iets  hebben dat 
A   bijzonder is 
B   hetzelfde is 
C   merkwaardig is 
D   raadselachtig is 

 
 
 

Opgave 9       De titel van de  tekst is een  vraag. 

Waar  in de  tekst wordt  geprobeerd deze  vraag te beantwoorden? 

A   in alinea  1 en 2 
B   in alinea  1 en 3 
C   in alinea  2 en 3 
D   in alinea  1, 2 en 3 

 
 
 

Opgave 10     Wat is in het  kort  het  antwoord op de vraag in de titel? 
 

A   De aarde onder de stenen spoelt weg  door  regenwater. 
B   De stenen spoelen weg  door  regenwater. 
C   De stenen springen kapot door  de vorst. 
D   De stenen worden door  ijs en  aarde omhoog geduwd. 
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Opgave 11     Wat is het  verband tussen alinea  1 en 2? 
 

A   Alinea 2 beschrijft wat  het  gevolg  is van  het  laag  dageli jks 
energieverbruik. 

B   Alinea 2 geeft een  ontkenning van  het  laag  dageli jks energieverbruik. 
C   Alinea 2 geeft een  verklaring voor  het  laag  dageli jks energieverbruik. 
D   Alinea 2 geeft een  voorbeeld bij het  laag  dageli jks energieverbruik. 

 

 
 

Opgave 12     Wat is de hoofdgedachte van  deze  tekst? 
 

A   De luiaard  is het  enige zoogdier met  een  nog  lager  energiegebruik dan 
de  orang-oetans. 

B   Orang-oetans gebruiken weinig  energie om zich op die manier aan  te 
passen aan  voedseltekorten. 

C   Orang-oetans gebruiken zelfs minder energie dan  mensen die op kantoor 
zitten  en in hun  vrije tijd t.v.  kijken. 

D   Orang-oetans leven  van  rijp fruit en dat  is er in de oerwouden van  Zuid- 
Oost-Azië  niet  altijd genoeg. 
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Opgave 13     Wat is het  verband tussen alinea  1 en 2? 
 

A   Alinea 1 en  2 vormen een  tegenstelli ng. 
B   Alinea 2 is een  voorbeeld van  wat  er in alinea  1 wordt  verteld. 
C   Alinea 2 noemt een  oorzaak bij wat  er in alinea  1 wordt  verteld. 
D   Alinea 2 noemt een  gevolg  van  wat  er in alinea  1 wordt  verteld. 
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Opgave 14     Welk kopje  past het  best boven alinea  2? 
 

A   Campagne 
B   Hamburgers 
C   Problemen 
D   Schoollunches 

 
 
 

Opgave 15     Welk kopje  past het  best boven alinea  3? 
 

A   Europa 
B   Te dik 
C   Voedingsmiddelen 
D   Voedzame maaltijd 

 
 
 

Opgave 16     In alinea  1 staat dat  veel scholen in Engeland slecht kantine-eten hebben. 

In welke  alinea  wordt  die stelling  nog  eens extra benadrukt? 

A   alinea  1 
B   alinea  2 
C   alinea  3 
D   alinea  4 

 
 
 

Opgave 17     Welke zin geeft het  best de  hoofdgedachte van  de  tekst weer? 
 

A   Dankzij Jamie  Oliver wordt  het  slechte kantine-eten door  gezonde 
maaltijden vervangen. 

B   Onderzoek heeft aangetoond dat  Britse  kinderen de dikste  van  Europa 
zijn. 

C   Sommige kinderen weten heel  weinig  van  gezonde maaltijden af. 
D   Veel voedingsmiddelenbedrijven lijden onder de campagne van  Jamie 

Oliver. 



 

 
 

 
 

Opgave 18       Hoe worden sites  als Twitter  en Hyves genoemd in de  tekst? 
 

A   computerprogramma’s 
B   mobiele momentjes 
C   persoonli jke pagina’s 
D   sociale  netwerken 

 
 
 

Opgave 19       Een schrijver kan  gebruik maken van  feiten in de  tekst, maar hij kan  ook gebruik maken van  zijn mening of de mening van  
deskundigen. 



 

Waar  wordt  gebruik van gemaakt in deze  tekst? A   alleen  de mening van de schrijver 
B   alleen  de mening van deskundigen 
C   alleen  feiten: de  uitkomsten van  een  onderzoek 
D   alleen  meningen van de  schrijver en van  deskundigen 

 
 
 

Opgave 20       Wat staat er in de laatste zin van  deze  tekst? 
 

A   een  advies 
B   een  gevolg 
C   een  oorzaak 
D   een  vergeli jking 



 

 

Leestoets B 

 
 
Beste leerling, 

 

Deze toets bestaat uit twee korte gatenteksten. In de teksten zijn woorden weggelaten. Op 

de plaats van het woord staat een stippellijn. Schrijf op elke stippellijn welk woord daar 

volgens jou hoort te staan. 

 

Voorbeeld:  Een magere wolf kwam op een dag een hond tegen. De wolf stond even 

stil en bekeek de         hond            eens goed. 

 

Je mag per gat steeds maar één woord invullen! Dit kan een heel kort woord zijn of een 

heel lang woord. De lengte van de lijn zegt dus niets over de lengte van het antwoord. 

 

Kijk goed naar de zinnen voor het gat, maar ook naar de zinnen na het gat. Deze kunnen je 

helpen bij het invullen van het goede woord.  

 

Vul altijd iets in, ook al ben je niet helemaal zeker van je antwoord! Als je vindt dat er meer 

dan één woord mogelijk is, dan kies je het woord dat volgens jou het beste is.  

 

Schrijf duidelijk. Als je antwoord niet leesbaar is, dan wordt het fout gerekend. Heb je een 

fout gemaakt? Streep dan het foute antwoord door en schrijf het goede antwoord erachter. 

 

Als je klaar bent met tekst 1, dan mag je gelijk doorgaan met tekst 2.  

 

 

Beantwoord nu eerst de volgende vragen over jezelf: 

 

Naam:  

Leeftijd:  

Ik ben een:   □ jongen   □ meisje 

Ik ben dyslectisch:   □ nee    □ ja 

Klas:  

School:  

 

Ga door naar de volgende pagina om te beginnen. >> 

Bijlage 2        Voorbeeld clozetoets 
 



 

Tekst 1 

Kenmerken van ontwikkelingslanden.  

Pedro woont in São Paulo. Dat is de grootste stad van Brazilië.  

..................................  woont in een arme wijk aan de rand van de stad. Het 

..................................  in zo’n sloppenwijk valt niet mee. Pedro verzamelt 

..................................  blikjes die toeristen achterlaten. Daarmee ..................................  

hij ongeveer $1,25 per dag. 

 

De meeste mensen in een ontwikkelingsland zijn ................................... Dientengevolge 

zijn de levensomstandigheden er slecht. Wegens de hoge werkloosheid in 

.................................., moeten kinderen ook werken. Pedro en ..................................  

familie wonen in een sloppenwijk. .................................. hebben weinig eten en tevens 

geen schoon ................................... Er is één kraan waaruit duizend huishoudens hun 

..................................  moeten tappen. Daartoe moet Pedro ver ................................... In 

ontwikkelingslanden worden veel kinderen geboren en ..................................  de bevolking 

sterk. Desondanks is de kindersterfte er in vergelijking met ons ................................. hoog. 

Gelukkig wordt de gezondheidszorg er de laatste jaren ................................... 

Dientengevolge daalt ook in Brazilië de kindersterfte. 

 

De .................................. van Pedro woonden vroeger op het platteland. Ze hoopten in de 

stad een ..................................  te vinden en zodoende een beter leven op te kunnen 

bouwen. Niettemin ..................................  ze in een sloppenwijk. Iedereen bouwt 

..................................  zijn eigen huis van hout, plastic en ander afvalmateriaal. In 

sloppenwijken komen vaak geweld, ..................................  en drugshandel voor.  

Ga verder op de volgende pagina. >> 

 



 

De vader van Pedro kon ..................................  werk vinden. Derhalve bedacht hij niet-

officiële .................................., zoals schoenenpoetser. Voor zulke baantjes heb je 

..................................  geld of opleiding nodig. Deze ..................................  banen noem 

je de vluchtsector. De ..................................  hoort bij de dienstensector. Ook Pedro werkt 

in de ................................... Hij verzamelt blikjes.  

 

..................................  zijn arm. Desalniettemin zijn er ook veel verschillen tussen 

ontwikkelingslanden. Ter illustratie: in veel ..................................  kunnen mensen niet 

lezen of schrijven. Zij zijn ................................... Daarentegen gaan in Brazilië gaan veel 

kinderen gewoon naar ..................................  en derhalve is daar het analfabetisme lager 

dan in ..................................  ontwikkelingslanden. Voorts is er in veel landen niet genoeg 

..................................  en schoon drinkwater. Echter, in Brazilië wordt 

..................................  steeds beter. Met name in de steden, aangezien daar steeds meer 

..................................  en waterleidingen worden aangelegd. Middels het aanleggen van 

rioleringen en waterleidingen veranderen sloppenwijken langzaam in  

................................... Brazilië is niet meer het armste ontwikkelingsland. Immers, het 

..................................  tussen arm en rijk wordt er langzaam kleiner. Desalniettemin heeft 

..................................  nog steeds kenmerken van een ontwikkelingsland. 

 

Einde van tekst 1. Ga verder met tekst 2 op de volgende pagina. >> 

 

 

 

 

 



 

Tekst 2 

 
Droogte in Kenia 

In het noorden van Kenia regent het soms jaren niet. Dientengevolge komen 

................................. lange droge periodes voor. Hoe ................................. de mensen 

de droogte? 

 

Kenia ................................. in het oosten van Afrika. Het is zeventien keer zo groot als 

Nederland. Voorts wonen ................................. 33,5 miljoen mensen. De meeste mensen 

wonen op het .................................: ongeveer 60%. Kenia ligt dicht bij de evenaar. 

Dientengevolge is het ................................. het hele jaar warm. Daarentegen regent het 

................................. niet het hele jaar door. Er zijn twee .................................: van april 

tot mei en van november tot december. De rest van het jaar is het ................................. 

droog. 

 

In Kenia wonen .................................. Dit zijn mensen die met hun ................................. 

rondtrekken door het land. Droogte hoort bij het ................................. van de nomaden in 

het noorden van Kenia. Derhalve hebben zij ................................. leven hierop aangepast. 

In normale jaren gaat het ................................. goed, aangezien er dan genoeg 

graslanden zijn voor het .................................. Daarentegen zijn er ook jaren waarin er 

geen druppel regen valt. Evengoed niet in de regentijd. Soms regent het twee jaar achter 

elkaar ................................. en dan gaat het helemaal mis. 

Ten gevolge van de droogte verhongert het ................................. en droogt het vee uit. 

Nomaden leven van het .................................. Indien het vee sterft, is het eveneens 

afgelopen met de .................................. 

Ga verder op de volgende pagina. >> 

 



 

Tegen ................................. kun je weinig doen. Niettemin kun je de Kenianen wel helpen. 

Mits je ................................. voor goede hulp. Er zijn twee soorten .................................. 

Allereerst kun je water en voedsel sturen naar .................................. Dientengevolge 

blijven de mensen en het vee in leven. Dit ................................. hulp bij een hongersnood 

(of een andere .................................) noem je noodhulp. Deze ................................. 

helpt maar voor even. De ................................. krijgen te eten en te drinken. Echter, dit 

zijn ................................. blijvende verbeteringen. Dan kun je beter een 

................................. aanleggen. Je kunt tevens dammen bouwen in een 

.................................. Middels het bouwen van waterputten en dammen hebben de 

................................. altijd toegang tot water. Derhalve is er dan ook genoeg 

................................. in een droge tijd. Met name deze ................................. helpt de 

bewoners voor langere tijd. De hulp waar ................................. blijvend iets aan hebben, 

noem je structurele .................................. 

 

Einde van de toets.  



 

Bijlage 3        Originele teksten Droogte in Kenia & Kenmerken van Ontwikkelingslanden  
 
Droogte in Kenia 
De Geo VMBO KGT lesboek 1 

 

Ten Brinke, W.B., Broeke, J.L., Groen, H., De Jong, C. & Klauw, van der, E. 

Redactie: Ten Brinke, W.B., De Jong, C. & Maatman, B.J.  

 

Thieme-Meulenhoff, 2006 

 

pp. 38-39 

 

Hoofdstuk 2.4 Droogte in Kenia 

 

In het noorden van Kenia komen lange droge periodes voor. Soms regent het jaren niet. Hoe overleven de mensen de droogte? Dat leer je in deze 
paragraaf.  
 
Regio in beeld: Kenia 
Kenia ligt in het oosten van Afrika. Het is zeventien keer zo groot als Nederland en er wonen 33,5 miljoen mensen. De meeste mensen wonen op het 
platteland: ongeveer 60%. 
Kenia ligt dicht bij de evenaar. Het is dus het hele jaar door warm. Maar het regent niet het hele jaar door. Er zijn twee regentijden: april – mei en 
november – december. De rest van het jaar is het droog. 
 
Droogte in het noorden 
Droogte hoort bij het leven van de nomaden in het noorden van Kenia. Ze hebben hun leven eraan aangepast (zie figuur 12). In normale jaren gaat het 
allemaal goed. Er zijn dan genoeg graslanden voor het vee. Maar er zijn ook jaren waarin er geen druppel regen valt. Ook niet in de regentijd. Soms 
twee jaar achter elkaar. Dan gaat het helemaal mis. Het vee verhongert en verdroogt. En als het vee sterft, is het ook afgelopen met de nomaden.  
 
Inzet bij figuur 12: Nomaden gebruiken alles van kamelen: melk, vlees, huiden, wol en uitwerpselen (als brandstof). Ook zijn kamelen onmisbaar bij het 
vervoer van mensen en hun spullen. En ze zijn veel geld waard. 
 
Noodhulp en structurele hulp 
Tegen droogte kun je weinig doen. Maar je kunt de Kenianen wel helpen. Er zijn twee soorten hulp. Je kunt water en voedsel sturen naar Kenia. Dan 
blijven de mensen en het veel in leven. De hulp bij een hongersnood (of een andere ramp) noem je noodhulp. 
De noodhulp helpt maar even. De mensen krijgen te eten en te drinken. Maar dat zijn geen blijvende verbeteringen. Dan kun je beter een waterput 
aanleggen. Of dammen bouwen in een rivier. Dan is er ook genoeg water in een droge tijd. De hulp waar bewoners blijvend iets aan hebben, noem je 
structurele hulp.  

 

 



 

Kenmerken van ontwikkelingslanden 

 
Wereldwijs vmbo kgt deel 1  
Online Inkijkexemplaar van de nieuwste druk 2012/ 2013 

http://www.malmberg.nl/Voortgezet-onderwijs/Methodes/Mens-Maatschappij/aardrijkskunde/Wereldwijs-onderbouw/Bladerboeken-en-pdfs.htm 

Hoofdstuk 4.3 Kenmerken van ontwikkelingslanden 

Intro  

Pedro woont in São Paulo. Dat is de grootste stad van Brazilië. Hij woont in een arme wijk aan de rand van de stad. Het leven in zo’n sloppenwijk valt niet 
mee. Pedro verzamelt lege blikjes die toeristen achterlaten. Daarmee verdient hij ongeveer $ 1,25 per dag.  

Kenmerken van ontwikkelingslanden De meeste mensen in een ontwikkelingsland zijn arm. Door de armoede zijn de levensomstandigheden slecht. In 
ontwikkelingslanden is er veel werkloosheid. Kinderen moeten daarom ook werken. Pedro en zijn familie wonen in een sloppenwijk en hebben weinig eten en 
geen schoon drinkwater. Er is één kraan waaruit duizend huishoudens hun water moeten tappen. Daarvoor moet Pedro ver lopen. In ontwikkelingslanden 
worden veel kinderen geboren en groeit de bevolking sterk. Toch is de kindersterfte er in vergelijking met ons land hoog. Gelukkig wordt de gezondheidszorg 
er de laatste jaren beter. Daardoor daalt ook in Brazilië de kindersterfte.  

Trek naar de stad De ouders van Pedro woonden vroeger op het platteland. In de hoop op een baan, en dus een beter leven, verhuisden ze naar de stad. 
Maar ze belandden in een sloppenwijk. Iedereen bouwt daar zijn eigen huis van hout, plastic en ander afvalmateriaal. In sloppenwijken komen vaak geweld, 
criminaliteit en drugshandel voor. De vader van Pedro kon geen werk vinden. Daarom bedacht hij niet-offi ciële baantjes, zoals schoenenpoetser. Daarvoor 
heb je geen geld of opleiding nodig. Deze zelfbedachte banen noem je de vluchtsector. De vluchtsector hoort bij de diensten. Ook Pedro werkt in de 
vluchtsector. Hij verzamelt blikjes.  

Verschillen tussen ontwikkelingslanden Ontwikkelingslanden zijn arm. Maar er zijn ook veel verschillen tussen ontwikkelingslanden. In veel 
ontwikkelingslanden kunnen mensen niet lezen of schrijven. Zij zijn analfabeet. Maar in Brazilië gaan veel kinderen gewoon naar school en dus is daar het 
analfabetisme lager dan in andere ontwikkelingslanden. In veel landen is er niet genoeg voedsel en schoon drinkwater. In Brazilië wordt dat steeds beter. 
Vooral in de steden, want daar worden steeds meer riolering en waterleidingen aangelegd. Sloppenwijken veranderen langzaam in woonwijken. Brazilië is 
niet meer het armste ontwikkelingsland. Het verschil tussen arm en rijk wordt er langzaam kleiner. Toch heeft Brazilië nog steeds kenmerken van een 
ontwikkelingsland.  



 

Bijlage 4        Woordfrequentielijst Subtlex. 

 

In onderstaande tabel worden de woordfrequenties van de makkelijke en de moeilijke connectieven weergegeven. 

 

Makkelijk 
connectief 

Subtlex Moeilijk 
connectief 

Subtlex 

frequentie cumulatief cumulatief % frequentie cumulatief cumulatief %  

Als 277391 15737393 35,988300 Indien 473 39624188 90,612669 

  Mits 82 41719942 95,405243 

Bijvoorbeeld 1542 37376749 85,473221 Ter illustratie* - - - 

Daardoor 1102 38100365 87,127988 Dientengevolge* - - - 

Daarom 13329 31563295 72,179003 Derhalve* - - - 

Daarvoor 3413   35519422 81,225882 Daartoe 238 40603157 92,851377 

Door  63657 24853226 56,834405 Ten gevolge van* - - - 

  Middels* - - - 

wegens 1332 37675189 86,155694 

Dus 61547 24976670 57,116697 Derhalve* - - - 

Maar 366703 12513951 28,616927 Daarentegen 154 41120605 94,034678 

  niettemin 119 41378025 94,623347 

Echter 739 38728888 88,565295 

Desalniettemin* - - - 

Ook 120785 21465165 49,086580 Tevens 182 40929967 93,598727 

  Evengoed 249  40551409  92,733040 

Toch 
 

74057 24325608 55,627847 Desondanks 110 41459898 94,810574 

 Desalniettemin* - - - 

Vooral 3778   35275663 80,668454 Met name 193 40858824 93,436037 

Verder 14158   31358191 71,709971 Voorts* - - - 

Want 
 

18326 30467890 69,674029 Aangezien 1117 38064905 87,046898 

 Immers 329 40154189 91,824676 

Ten eerste 721 38905539 88,969261 allereerst 255  40519173 92,659322 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 5 Manipulaties tekstversies (zoz) 

Tekst 1: Kenia 

Tekst 2: Ontwikkelingslanden 



 

Manipulaties teksten  
 

Tekst 1: Kenia 
Bron:  Ten Brinke, W.B., Broeke, J.L., Groen, H., De Jong, C. & Klauw, van der, E. (2006). De Geo VMBO KGT lesboek 1. Hoofdstuk 2.4  

 (pp. 38-39). Thieme-Meulenhoff.  

Makkelijke versie:  346 woorden / 40 zinnen 

Moeilijke versie:  348 woorden / 40 zinnen 

Aantal manipulaties: 20 manipulaties 

Zin 

nr. 

Origineel Makkelijk Moeilijk Aantal 

manipulaties 

Opmerkingen 

1 Droogte in Kenia Droogte in Kenia Droogte in Kenia 0 Titel 

2 Regio in beeld: Kenia    Tussenkopje 

3 In het noorden van Kenia 

komen lange droge periodes 

voor. 

In het noorden van Kenia regent 

het soms jaren niet. 

In het noorden van Kenia regent 

het soms jaren niet. 

  

4 Soms regent het jaren niet. Daardoor komen er lange droge 

periodes voor. 

Dientengevolge komen er lange 

droge periodes voor. 

1  

5 Hoe overleven de mensen de 

droogte? 

Hoe overleven de mensen de 

droogte? 

Hoe overleven de mensen de 

droogte? 

  

6 Kenia ligt in het oosten van 

Afrika. 

Kenia ligt in het oosten van 

Afrika. 

Kenia ligt in het oosten van 

Afrika. 

  

7 Het is zeventien keer zo groot 

als Nederland en er wonen 

33,5 miljoen mensen. 

Het is zeventien keer zo groot 

als Nederland.  

 

Verder wonen er 33,5 miljoen 

mensen. 

Het is zeventien keer zo groot als 

Nederland.  

 

Voorts wonen er 33,5 miljoen 

mensen. 

1  

8 De meeste mensen wonen op 

het platteland: ongeveer 60% 

De meeste mensen wonen op 

het platteland: ongeveer 60% 

De meeste mensen wonen op het 

platteland: ongeveer 60% 

  

9 Kenia ligt dicht bij de evenaar. Kenia ligt dicht bij de evenaar. Kenia ligt dicht bij de evenaar.   

10 Het is dus het hele jaar door 

warm. 

Daardoor is het er het hele jaar 

warm. 

Dientengevolge is het er het hele 

jaar warm. 

1  

11 Maar het regent niet het hele 

jaar door. 

Maar het regent er niet het hele 

jaar door. 

Daarentegen regent het er niet 

het hele jaar door. 

1  

12 Er zijn twee regentijden: april- Er zijn twee regentijden: van Er zijn twee regentijden: van april   



 

mei en november-december. april tot mei en van november 

tot december. 

tot mei en van november tot 

december. 

13 De rest van het jaar is het 

droog. 

De rest van het jaar is het er 

droog. 

De rest van het jaar is het er 

droog. 

  

14 Droogte in het noorden    tussenkopje 

15  In Kenia wonen nomaden. In Kenia wonen nomaden.  Toevoeging inferentie 

16  Dit zijn mensen die met hun vee 

rondtrekken door het land. 

Dit zijn mensen die met hun vee 

rondtrekken door het land. 

 Toevoeging inferentie 

17 Droogte hoort bij het leven van 

de nomaden in het noorden 

van Kenia.  

Droogte hoort bij het leven van 

de nomaden in het noorden van 

Kenia.  

Droogte hoort bij het leven van 

de nomaden in het noorden van 

Kenia.  

  

18 Ze hebben hun leven eraan 

aangepast (zie figuur 12). 

Dus hebben zij hun leven hierop 

aangepast. 

Derhalve hebben zij hun leven 

hierop aangepast. 

1 Verwijzing naar 

externe bron 

verwijderd 

19 In normale jaren gaat het 

allemaal goed. 

In normale jaren gaat het 

allemaal goed, 

In normale jaren gaat het 

allemaal goed, 

  

20 Er zijn dan genoeg graslanden 

voor het vee. 

want er zijn dan genoeg 

graslanden voor het vee. 

aangezien er dan genoeg 

graslanden zijn voor het vee.  

1 Syntactische 

verandering 

21 Maar er zijn ook jaren waarin 

er geen druppel regen valt. 

Maar er zijn ook jaren waarin er 

geen druppel regen valt.  

Daarentegen zijn er ook jaren 

waarin er geen druppel regen 

valt. 

1  

22 Ook niet in de regentijd. Ook niet in de regentijd. Evengoed niet in de regentijd. 1  

23 Soms twee jaar achter elkaar. Soms regent het twee jaar 

achter elkaar niet en dan gaat 

het helemaal mis. 

Soms regent het twee jaar achter 

elkaar niet en dan gaat het 

helemaal mis. 

 Samenvoegen zinnen 

24 Dan gaat het helemaal mis.     

25 Het vee verhongert en 

verdroogt. 

Door de droogte verhongert het 

vee en droogt het vee uit. 

 

Nomaden leven van het vee. 

Ten gevolge van de droogte 

verhongert het vee en droogt het 

vee uit. 

 

Nomaden leven van het vee. 

1 Toevoeging inferentie 

26 En als het vee sterft, is het ook 

afgelopen met de nomaden. 

Als het vee sterft, is het ook 

afgelopen met de nomaden. 

Indien het vee sterft, is het 

eveneens afgelopen met de 

nomaden. 

2  

27 Noodhulp en structurele hulp    tussenkopje 



 

28 Tegen droogte kun je weinig 

doen.  

Tegen droogte kun je weinig 

doen. 

Tegen droogte kun je weinig 

doen. 

  

29 Maar je kunt de Kenianen wel 

helpen. 

Maar je kunt de Kenianen wel 

helpen. 

Niettemin kun je de Kenianen wel 

helpen. 

1  

30  Als je zorgt voor goede hulp. Mits je zorgt voor goede hulp.  1 Toevoeging inferentie 

31 Er zijn twee soorten hulp. Er zijn twee soorten hulp. Er zijn twee soorten hulp.   

32 Je kunt water en voedsel 

sturen naar Kenia. 

Ten eerste kun je water en 

voedsel sturen naar Kenia. 

Allereerst kun je water en voedsel 

sturen naar Kenia. 

1  

33 Dan blijven de mensen en het 

vee in leven. 

Daardoor blijven de mensen en 

het vee in leven. 

Dientengevolge blijven de 

mensen en het vee in leven. 

1  

34 De hulp bij een hongersnood 

(of een andere ramp) noem je 

noodhulp. 

Dit soort hulp bij een 

hongersnood (of een andere 

ramp) noem je noodhulp. 

Dit soort hulp bij een 

hongersnood (of een andere 

ramp) noem je noodhulp. 

  

35 De noodhulp helpt maar even. Deze noodhulp helpt maar voor 

even. 

Deze noodhulp helpt maar voor 

even. 

  

36 De mensen krijgen te eten en 

te drinken. 

De mensen krijgen te eten en te 

drinken. 

De mensen krijgen te eten en te 

drinken. 

  

37 Maar dat zijn geen blijvende 

verbeteringen. 

Maar dit zijn geen blijvende 

verbeteringen. 

Echter, dit zijn geen blijvende 

verbeteringen. 

1  

38 Dan kun je beter een waterput 

aanleggen. 

Dan kun je beter een waterput 

aanleggen. 

Dan kun je beter een waterput 

aanleggen. 

  

39 Of dammen bouwen in een 

rivier. 

Je kunt ook dammen bouwen in 

een rivier. 

Je kunt tevens dammen bouwen 

in een rivier. 

1  

40 Dan is er ook genoeg water in 

een droge tijd.  

Door het bouwen van 

waterputten en dammen hebben 

de bewoners altijd toegang tot 

water.  

 

Dus is er dan ook genoeg water 

in een droge tijd. 

Middels het bouwen van 

waterputten en dammen hebben 

de bewoners altijd toegang tot 

water. 

 

Derhalve is er dan ook genoeg 

water in een droge tijd. 

2  

41  Vooral deze hulp helpt de 

bewoners voor langere tijd. 

Met name deze hulp helpt de 

bewoners voor langere tijd. 

1 Toevoeging inferentie 

42 De hulp waar bewoners 

blijvend iets aan hebben, noem 

je structurele hulp.  

De hulp waar bewoners blijvend 

iets aan hebben, noem je 

structurele hulp. 

De hulp waar bewoners blijvend 

iets aan hebben, noem je 

structurele hulp. 

  



 

Manipulaties teksten 

Tekst 2: Ontwikkelingslanden 
Bron:  Wereldwijs vmbo kgt deel 1. Hoofdstuk 4.3. Online Inkijkexemplaar van de nieuwste druk 2012/ 2013. 

http://www.malmberg.nl/Voortgezet-onderwijs/Methodes/Mens-Maatschappij/aardrijkskunde/Wereldwijs-

onderbouw/Bladerboeken-en-pdfs.htm 

Makkelijke versie:  360 woorden / 43 zinnen 

Moeilijke versie:  362 woorden / 43 zinnen 

Aantal manipulaties: 20 manipulaties 

 

Zin 

nr. 

Origineel Makkelijk Moeilijk Aantal 

Manipulaties  

Opmerkingen 

1 Kenmerken van 

ontwikkelingslanden 

 

Kenmerken van 

ontwikkelingslanden 

 

Kenmerken van 

ontwikkelingslanden 

 

 Titel 

2 Intro 

 

   tussenkopje 

3 Pedro woont in São Paulo. Pedro woont in São Paulo. Pedro woont in São Paulo.   
4 Dat is de grootste stad van 

Brazilië. 
Dat is de grootste stad van 
Brazilië. 

Dat is de grootste stad van 
Brazilië. 

  

5 Hij woont in een arme wijk aan 
de rand van de stad. 

Hij woont in een arme wijk aan 
de rand van de stad. 

Hij woont in een arme wijk aan 
de rand van de stad. 

  

6 Het leven in zo’n sloppenwijk valt 
niet mee. 

Het leven in zo’n sloppenwijk valt 
niet mee. 

Het leven in zo’n sloppenwijk valt 
niet mee. 

  

7 Pedro verzamelt lege blikjes die 
toeristen achterlaten. 

Pedro verzamelt lege blikjes die 
toeristen achterlaten. 

Pedro verzamelt lege blikjes die 
toeristen achterlaten. 

  

8 Daarmee verdient hij ongeveer $ 
1,25 per dag. 

Daarmee verdient hij ongeveer 
$1,25 per dag. 

Daarmee verdient hij ongeveer 
$1,25 per dag. 

  

9  
Kenmerken van 

ontwikkelingslanden 

 

   tussenkopje 

10 De meeste mensen in een 
ontwikkelingsland zijn arm. 

De meeste mensen in een 
ontwikkelingsland zijn arm. 

De meeste mensen in een 
ontwikkelingsland zijn arm. 

  

11 Door de armoede zijn de 
levensomstandigheden slecht.  

Daardoor zijn de 
levensomstandigheden er slecht. 

Dientengevolge zijn de 
levensomstandigheden er slecht. 

1  

12 In ontwikkelingslanden is er veel 
werkloosheid. 

Door de hoge werkloosheid in 
ontwikkelingslanden, 

Wegens de hoge werkloosheid in 
ontwikkelingslanden, 

1 Samenvoegen met 
volgende zin 



 

13 Kinderen moeten daarom ook 
werken. 

moeten kinderen ook werken. moeten kinderen ook werken.   

14 Pedro en zijn familie wonen in 
een sloppenwijk en hebben 
weinig eten en geen 
schoon drinkwater. 

Pedro en zijn familie wonen in 
een sloppenwijk.  
 
Ze hebben weinig eten en ook 
geen schoon drinkwater. 

Pedro en zijn familie wonen in 
een sloppenwijk.  
 
Ze hebben weinig eten en tevens 
geen schoon drinkwater. 

1  

15 Er is één kraan waaruit duizend 
huishoudens hun water moeten 
tappen. 

Er is één kraan waaruit duizend 
huishoudens hun water moeten 
tappen. 

Er is één kraan waaruit duizend 
huishoudens hun water moeten 
tappen. 

  

16 Daarvoor moet Pedro ver lopen. Daarvoor moet Pedro ver lopen. Daartoe moet Pedro ver lopen. 1  
17 In ontwikkelingslanden worden 

veel kinderen geboren en groeit 
de bevolking sterk. 

In ontwikkelingslanden worden 
veel kinderen geboren en groeit 
de bevolking sterk. 

In ontwikkelingslanden worden 
veel kinderen geboren en groeit 
de bevolking sterk. 

  

18 Toch is de kindersterfte er in 
vergelijking met ons land hoog. 

Toch is de kindersterfte er in 
vergelijking met ons land hoog. 

Desondanks is de kindersterfte 
er in vergelijking met ons land 
hoog. 

1  

19 Gelukkig wordt de 
gezondheidszorg er de laatste 
jaren beter. 

Gelukkig wordt de 
gezondheidszorg er de laatste 
jaren beter. 

Gelukkig wordt de 
gezondheidszorg er de laatste 
jaren beter. 

  

20 Daardoor daalt ook in Brazilië de 
kindersterfte. 

Daardoor daalt ook in Brazilië de 
kindersterfte. 

Dientengevolge daalt ook in 
Brazilië de kindersterfte. 

1  

21  
Trek naar de stad 

   tussenkopje 

22 De ouders van Pedro woonden 
vroeger op het platteland. 

De ouders van Pedro woonden 
vroeger op het platteland. 

De ouders van Pedro woonden 
vroeger op het platteland. 

  

23 In de hoop op een baan, en dus 
een beter leven, verhuisden ze 
naar de stad. 

Ze hoopten in de stad een baan 
te vinden en zo een beter leven 
op te kunnen bouwen.  

Ze hoopten in de stad een baan 
te vinden en zodoende een beter 
leven op te kunnen bouwen. 

1  

24 Maar ze belandden in een 
sloppenwijk. 

Maar ze belandden in een 
sloppenwijk. 

Niettemin belandden ze in een 
sloppenwijk. 

1  

25 Iedereen bouwt daar zijn 
eigen huis van hout, plastic en 
ander afvalmateriaal.  

Iedereen bouwt daar zijn 
eigen huis van hout, plastic en 
ander afvalmateriaal.  

Iedereen bouwt daar zijn 
eigen huis van hout, plastic en 
ander afvalmateriaal.  

  

26 In sloppenwijken komen vaak 
geweld, criminaliteit 
en drugshandel voor.  

In sloppenwijken komen vaak 
geweld, criminaliteit 
en drugshandel voor.  

In sloppenwijken komen vaak 
geweld, criminaliteit 
en drugshandel voor.  

  

27 De vader van Pedro kon geen 
werk vinden.  

De vader van Pedro kon geen 
werk vinden.  

De vader van Pedro kon geen 
werk vinden.  

  



 

28 Daarom bedacht hij niet-officiële 
baantjes, zoals schoenenpoetser.  

Daarom bedacht hij niet-officiële 
baantjes, zoals schoenenpoetser. 

Derhalve bedacht hij niet-
officiële baantjes, zoals 
schoenenpoetser. 

1  

29 Daarvoor heb je geen geld 
of opleiding nodig.  

Voor zulke baantjes heb je geen 
geld of opleiding nodig. 

Voor zulke baantjes heb je geen 
geld of opleiding nodig. 

  

30 Deze zelfbedachte banen noem 
je de vluchtsector.  

Deze zelfbedachte banen noem 
je de vluchtsector. 

Deze zelfbedachte banen noem 
je de vluchtsector. 

  

31 De vluchtsector hoort bij de 
diensten.  

De vluchtsector hoort bij de 
dienstensector. 

De vluchtsector hoort bij de 
dienstensector. 

  

32 Ook Pedro werkt in de 
vluchtsector.  

Ook Pedro werkt in de 
vluchtsector.  

Ook Pedro werkt in de 
vluchtsector.  

  

33 Hij verzamelt blikjes.  Hij verzamelt blikjes.  Hij verzamelt blikjes.    
34  

Verschillen tussen 

ontwikkelingslanden  

 

   tussenkopje 

35 Ontwikkelingslanden zijn arm.  Ontwikkelingslanden zijn arm.  Ontwikkelingslanden zijn arm.    
36 Maar er zijn ook veel verschillen 

tussen ontwikkelingslanden.  
Maar er zijn ook veel verschillen 
tussen ontwikkelingslanden.  

Desalniettemin zijn er ook veel 
verschillen tussen 
ontwikkelingslanden.  

1 Syntactische 
verandering 

37 In veel ontwikkelingslanden 
kunnen mensen niet lezen of 
schrijven.  

Bijvoorbeeld: in veel 
ontwikkelingslanden kunnen 
mensen niet lezen of schrijven.  

Ter illustratie: in veel 
ontwikkelingslanden kunnen 
mensen niet lezen of schrijven.  

1  

38 Zij zijn analfabeet.  Zij zijn analfabeet.  Zij zijn analfabeet.    
39 Maar in Brazilië gaan veel 

kinderen gewoon naar school 
en dus is daar het analfabetisme 
lager dan in andere 
ontwikkelingslanden.  

Maar in Brazilië gaan veel 
kinderen gewoon naar school 
en dus is daar het analfabetisme 
lager dan in andere 
ontwikkelingslanden.  

Daarentegen gaan in Brazilië veel 
kinderen gewoon naar school 
en derhalve is daar het 
analfabetisme lager dan in 
andere ontwikkelingslanden.  

2  

40 In veel landen is er niet genoeg 
voedsel en schoon drinkwater.  

Verder is er in veel landen niet 
genoeg voedsel en 
schoon drinkwater.  

Voorts is er in veel landen niet 
genoeg voedsel en 
schoon drinkwater.  

1  

41 In Brazilië wordt dat steeds 
beter.  

Maar in Brazilië wordt dat steeds 
beter.  

Echter, in Brazilië wordt dat 
steeds beter.  

1  

42 Vooral in de steden, want daar 
worden steeds meer riolering 
en waterleidingen aangelegd.  

Vooral in de steden, want daar 
worden steeds meer riolering 
en waterleidingen aangelegd. 

Met name in de steden, 
aangezien daar steeds meer 
riolering en waterleidingen 
worden aangelegd. 

2 Syntactische 
verandering 



 

43 Sloppenwijken veranderen 
langzaam in woonwijken.  

Door het aanleggen van 
rioleringen en waterleidingen 
veranderen sloppenwijken 
langzaam in woonwijken. 

Middels het aanleggen van 
rioleringen en waterleidingen 
veranderen sloppenwijken 
langzaam in woonwijken. 

1  

44 Brazilië is niet meer het armste 
ontwikkelingsland.  

Brazilië is niet meer het armste 
ontwikkelingsland, 

Brazilië is niet meer het armste 
ontwikkelingsland. 

  

45 Het verschil tussen arm en rijk 
wordt er langzaam kleiner.  

want het verschil tussen arm 
en rijk wordt er langzaam 
kleiner.  

Immers, het verschil tussen arm 
en rijk wordt er langzaam 
kleiner. 

1  

46 Toch heeft Brazilië nog steeds 
kenmerken van een 
ontwikkelingsland. 

Toch heeft Brazilië nog steeds 
kenmerken van een 
ontwikkelingsland. 

Desalniettemin heeft Brazilië 
nog steeds kenmerken van een 
ontwikkelingsland. 

1  

 



 

            Suzanne Kleijn & Henk Pander Maat 

1. Regels voor cloze-ontwerp 

1. We kiezen 1 gat per 10 woorden. 

2. Woorden die veranderd zijn als onderdeel van de tekstmanipulatie zijn geen gaten. 

3. Op een cloze-gat mag slechts 1 woord ingevuld worden. 

4. We maken geen gaten om de lezer erin te laten lopen: 

• Titel en 1e zin laten we intact 

• Geen namen of vaktermen die nog niet genoemd zijn 

• Geen getallen, maten, data of tijdswoorden  

5. We maken geen gaten die lokaal zeer voorspelbaar zijn (d.w.z. in te vullen zijn zonder context of begrip van de tekst): 

• Geen functiewoorden 

• Delen van samengestelde werkwoorden (‘staat X toe’) 

• Delen van vaste combinaties of uitdrukkingen 

6. Een gat mag op hetzelfde woord vallen als het woord herhaald wordt. 

7. De afstand tussen gaten verschilt, maar we zorgen in principe voor minstens één gat in elke zin (zie punt 3 en 5 bij ‘procedure’). 

 

2. Procedure voor cloze-ontwerp 

1. We markeren alle kandidaat-gaten. 

2. Het aantal gaten dat nodig is, hangt af van het aantal woorden van de tekst. Wij gaan hier uit van een tekst van 350 woorden. Dat betekent dat 

er 35 gaten nodig zijn.  

3. Alle gaten die de enige zijn in hun zin worden sowieso een gat. Stel er zijn totaal 125 kandidaten, waarvan 5 de enige zijn in hun zin. Dan 
moeten we uit de overige 120 kandidaten nog 30 gaten selecteren. 

4.  120 / 30 = 4 � we kunnen vier verschillende cloze-versies maken van deze tekst die verschillen in welke woorden er zijn weggelaten. We wijzen 

de kandidaat-gaten mechanisch toe aan een versie. Kandidaat-gat nr. 1, 5, 9 enz. zijn versie 1; 2,6, 10 enz. zijn versie 2 enzovoort. Gaten die 

de enige zijn in hun zin (zie 3) slaan we hierbij over. Deze gaten worden een gat in iedere versie. 

5. Indien we niet helemaal uitkomen qua kandidaat gaten en versies passen één van onderstaande regels toe: 

a. Indien er te weinig gaten in een versie zijn bepalen we de afstand 

tussen ieder gat en het volgende gat in die versie. Daar waar de afstand het grootst is wordt een extra gat gekozen. 

b. Indien er te veel gaten in een versie zijn bepalen we de afstand tussen 

ieder gat en het volgende gat in die versie. Daar waar de afstand het kleinst is wordt een gat verwijderd. 

6. Van de mogelijke versies zijn er willekeurig twee gekozen om te gebruiken in het experiment. 

 

Bijlage 6 Clozeontwerp 



 

Bijlage 7         Cloze versies teksten  

Legenda voor tekst 1 en 2: 

Clozeversie A: Alle groene en geelgekleurde woorden zijn clozegaten. 

Clozeversie B: Alle blauwe en geelgekleurde woorden zijn clozegaten. 

 

Tekst 1: Kenia 
Bron:  Ten Brinke, W.B., Broeke, J.L., Groen, H., De Jong, C. & Klauw, van der, E. (2006). De Geo VMBO KGT lesboek 1. Hoofdstuk 2.4  

 (pp. 38-39). Thieme-Meulenhoff.  

Makkelijke versie:  346 woorden / 40 zinnen 

Moeilijke versie:  348 woorden / 40 zinnen 

Aantal manipulaties: 20 manipulaties 

Aantal gaten: 35 gaten 

 

Zin 

nr. 

Makkelijk Moeilijk 

1 Droogte in Kenia Droogte in Kenia 

2 In het noorden van Kenia regent het soms jaren niet. In het noorden van Kenia regent het soms jaren niet. 

3 Daardoor komen er lange droge periodes voor. Dientengevolge komen er lange droge periodes voor. 

4 Hoe overleven de mensen de droogte? Hoe overleven de mensen de droogte? 

5 Kenia ligt in het oosten van Afrika. Kenia ligt in het oosten van Afrika. 

6 Het is zeventien keer zo groot als Nederland.  Het is zeventien keer zo groot als Nederland.  

7 Verder wonen er 33,5 miljoen mensen. Voorts wonen er 33,5 miljoen mensen. 

8 De meeste mensen wonen op het platteland: ongeveer 60% De meeste mensen wonen op het platteland: ongeveer 60% 

9 Kenia ligt dicht bij de evenaar. Kenia ligt dicht bij de evenaar. 

10 Daardoor is het er het hele jaar warm. Dientengevolge is het er het hele jaar warm. 

11 Maar het regent er niet het hele jaar door. Daarentegen regent het er niet het hele jaar door. 

12 Er zijn twee regentijden: van april tot mei en van november tot 

december. 

Er zijn twee regentijden: van april tot mei en van november tot 

december. 

13 De rest van het jaar is het er droog. De rest van het jaar is het er droog. 

14 In Kenia wonen nomaden. In Kenia wonen nomaden. 

15 Dit zijn mensen die met hun vee rondtrekken door het land. Dit zijn mensen die met hun vee rondtrekken door het land. 

16 Droogte hoort bij het leven van de nomaden in het noorden van 

Kenia.  

Droogte hoort bij het leven van de nomaden in het noorden van Kenia.  



 

17 Dus hebben zij hun leven hierop aangepast. Derhalve hebben zij hun leven hierop aangepast. 

18 In normale jaren gaat het allemaal goed, want er zijn dan genoeg 

graslanden voor het vee. 

In normale jaren gaat het allemaal goed, aangezien er dan genoeg 

graslanden zijn voor het vee. 

19 Maar er zijn ook jaren waarin er geen druppel regen valt.  Daarentegen zijn er ook jaren waarin er geen druppel regen valt. 

20 Ook niet in de regentijd. Evengoed niet in de regentijd. 

21 Soms regent het twee jaar achter elkaar niet en dan gaat het 

helemaal mis. 

Soms regent het twee jaar achter elkaar niet en dan gaat het helemaal 

mis. 

22 Door de droogte verhongert het vee en droogt het vee uit. Ten gevolge van de droogte verhongert het vee en droogt het vee uit. 

23 Nomaden leven van het vee. Nomaden leven van het vee. 

24 Als het vee sterft, is het ook afgelopen met de nomaden. Indien het vee sterft, is het eveneens afgelopen met de nomaden. 

25 Tegen droogte kun je weinig doen. Tegen droogte kun je weinig doen. 

26 Maar je kunt de Kenianen wel helpen. Niettemin kun je de Kenianen wel helpen. 

27 Als je zorgt voor goede hulp. Mits je zorgt voor goede hulp.  

28 Er zijn twee soorten hulp. Er zijn twee soorten hulp. 

29 Ten eerste kun je water en voedsel sturen naar Kenia. Allereerst kun je water en voedsel sturen naar Kenia. 

30 Daardoor blijven de mensen en het vee in leven. Dientengevolge blijven de mensen en het vee in leven. 

31 Dit soort hulp bij een hongersnood (of een andere ramp) noem je 

noodhulp. 

Dit soort hulp bij een hongersnood (of een andere ramp) noem je 

noodhulp. 

32 Deze noodhulp helpt maar voor even. Deze noodhulp helpt maar voor even. 

33 De mensen krijgen te eten en te drinken. De mensen krijgen te eten en te drinken. 

34 Maar dit zijn geen blijvende verbeteringen. Echter, dit zijn geen blijvende verbeteringen. 

35 Dan kun je beter een waterput aanleggen. Dan kun je beter een waterput aanleggen. 

36 Je kunt ook dammen bouwen in een rivier. Je kunt tevens dammen bouwen in een rivier. 

37 Door het bouwen van waterputten en dammen hebben de bewoners 

altijd toegang tot water.  

Middels het bouwen van waterputten en dammen hebben de bewoners 

altijd toegang tot water. 

38 Dus is er dan ook genoeg water in een droge tijd. Derhalve is er dan ook genoeg water in een droge tijd. 

39 Vooral deze hulp helpt de bewoners voor langere tijd. Met name deze hulp helpt de bewoners voor langere tijd. 

40 De hulp waar bewoners blijvend iets aan hebben, noem je structurele 

hulp. 

De hulp waar bewoners blijvend iets aan hebben, noem je structurele 

hulp. 

   

 



 

Tekst 2: Ontwikkelingslanden 
Bron:  Wereldwijs vmbo kgt deel 1. Hoofdstuk 4.3. Online Inkijkexemplaar van de nieuwste druk 2012/ 2013. 

http://www.malmberg.nl/Voortgezet-onderwijs/Methodes/Mens-Maatschappij/aardrijkskunde/Wereldwijs-

onderbouw/Bladerboeken-en-pdfs.htm 

Makkelijke versie:  361 woorden / 41 zinnen 

Moeilijke versie:  364 woorden / 42 zinnen 

Aantal manipulaties: 20 manipulaties   

Aantal gaten:  36 gaten 

 

Zin 

nr. 

Makkelijk Moeilijk 

1 Kenmerken van ontwikkelingslanden Kenmerken van ontwikkelingslanden 

2 Pedro woont in São Paulo. Pedro woont in São Paulo. 

3 Dat is de grootste stad van Brazilië. Dat is de grootste stad van Brazilië. 

4 Hij woont in een arme wijk aan de rand van de stad. Hij woont in een arme wijk aan de rand van de stad. 

5 Het leven in zo’n sloppenwijk valt niet mee. Het leven in zo’n sloppenwijk valt niet mee. 

6 Pedro verzamelt lege blikjes die toeristen achterlaten. Pedro verzamelt lege blikjes die toeristen achterlaten. 

7 Daarmee verdient hij ongeveer $1,25 per dag. Daarmee verdient hij ongeveer $1,25 per dag. 

8 De meeste mensen in een ontwikkelingsland zijn arm. De meeste mensen in een ontwikkelingsland zijn arm. 

9 Daardoor zijn de levensomstandigheden er slecht. Dientengevolge zijn de levensomstandigheden er slecht. 

10 Door de hoge werkloosheid in ontwikkelingslanden, moeten 

kinderen ook werken. 

Wegens de hoge werkloosheid in ontwikkelingslanden, moeten kinderen 

ook werken. 

11 Pedro en zijn familie wonen in een sloppenwijk.  Pedro en zijn familie wonen in een sloppenwijk.  

12 Ze hebben weinig eten en ook geen schoon drinkwater. Ze hebben weinig eten en tevens geen schoon drinkwater. 

13 Er is één kraan waaruit duizend huishoudens hun water moeten 

tappen. 

Er is één kraan waaruit duizend huishoudens hun water moeten tappen. 

14 Daarvoor moet Pedro ver lopen. Daartoe moet Pedro ver lopen. 

15 In ontwikkelingslanden worden veel kinderen geboren en groeit de 

bevolking sterk. 

In ontwikkelingslanden worden veel kinderen geboren en groeit de 

bevolking sterk. 

16 Toch is de kindersterfte er in vergelijking met ons land hoog. Desondanks is de kindersterfte er in vergelijking met ons land hoog. 

17 Gelukkig wordt de gezondheidszorg er de laatste jaren beter. Gelukkig wordt de gezondheidszorg er de laatste jaren beter. 

18 Daardoor daalt ook in Brazilië de kindersterfte. Dientengevolge daalt ook in Brazilië de kindersterfte. 

19 De ouders van Pedro woonden vroeger op het platteland. De ouders van Pedro woonden vroeger op het platteland. 



 

20 Ze hoopten in de stad een baan te vinden en zo een beter leven op 

te kunnen bouwen.  

Ze hoopten in de stad een baan te vinden en zodoende een beter leven op 

te kunnen bouwen. 

21 Maar ze belandden in een sloppenwijk. Niettemin belandden ze in een sloppenwijk. 

22 Iedereen bouwt daar zijn eigen huis van hout, plastic en ander 

afvalmateriaal.  

Iedereen bouwt daar zijn eigen huis van hout, plastic en ander 

afvalmateriaal.  

23 In sloppenwijken komen vaak geweld, criminaliteit en drugshandel 

voor.  

In sloppenwijken komen vaak geweld, criminaliteit en drugshandel voor.  

24 De vader van Pedro kon geen werk vinden.  De vader van Pedro kon geen werk vinden.  

25 Daarom bedacht hij niet-officiële baantjes, zoals schoenenpoetser. Derhalve bedacht hij niet-officiële baantjes, zoals schoenenpoetser. 

26 Voor zulke baantjes heb je geen geld of opleiding nodig. Voor zulke baantjes heb je geen geld of opleiding nodig. 

27 Deze zelfbedachte banen noem je de vluchtsector. Deze zelfbedachte banen noem je de vluchtsector. 

28 De vluchtsector hoort bij de dienstensector. De vluchtsector hoort bij de dienstensector. 

29 Ook Pedro werkt in de vluchtsector.  Ook Pedro werkt in de vluchtsector.  

30 Hij verzamelt blikjes.  Hij verzamelt blikjes.  

31 Ontwikkelingslanden zijn arm.  Ontwikkelingslanden zijn arm.  

32 Maar er zijn ook veel verschillen tussen ontwikkelingslanden.  Desalniettemin zijn er ook veel verschillen tussen ontwikkelingslanden.  

33 Bijvoorbeeld: in veel ontwikkelingslanden kunnen mensen 

niet lezen of schrijven.  

Ter illustratie: in veel ontwikkelingslanden kunnen mensen niet lezen of 

schrijven.  

34 Zij zijn analfabeet.  Zij zijn analfabeet.  

35 Maar in Brazilië gaan veel kinderen gewoon naar school en dus is 

daar het analfabetisme lager dan in andere ontwikkelingslanden.  

Daarentegen gaan in Brazilië gaan veel kinderen gewoon naar school 

en derhalve is daar het analfabetisme lager dan in andere 

ontwikkelingslanden.  

36 Verder is er in veel landen niet genoeg voedsel en 

schoon drinkwater.  

Voorts is er in veel landen niet genoeg voedsel en schoon drinkwater. 

37 Maar in Brazilië wordt dat steeds beter.  Echter, in Brazilië wordt dat steeds beter.  

38 Vooral in de steden, want daar worden steeds meer rioleringen 

en waterleidingen aangelegd. 

Met name in de steden, aangezien daar steeds meer rioleringen 

en waterleidingen worden aangelegd. 

39 Door het aanleggen van rioleringen en waterleidingen veranderen 

sloppenwijken langzaam in woonwijken. 

Middels het aanleggen van rioleringen en waterleidingen veranderen 

sloppenwijken langzaam in woonwijken. 

40 Brazilië is niet meer het armste ontwikkelingsland, want het 

verschil tussen arm en rijk wordt er langzaam kleiner. 

Brazilië is niet meer het armste ontwikkelingsland, 

41  Immers, het verschil tussen arm en rijk wordt er langzaam kleiner. 

42 Toch heeft Brazilië nog steeds kenmerken van een 

ontwikkelingsland. 

Desalniettemin heeft Brazilië nog steeds kenmerken van een 

ontwikkelingsland. 

 



 

Bijlage 8 Antwoordmodel leestoets A 

  



 

Bijlage: 9 Antwoordmodel leestoets B; exact en semantisch goed. 

CLOZE A 

 
Zin 

nr. 
Cloze A tekst1 
Makkelijk/ Moeilijk 

Oorspronkelijk in 

tekst 

Ook goedkeuren 

1 Droogte in Kenia   

2 In het noorden van Kenia regent het soms jaren niet.   

3 Daardoor komen (1) lange droge periodes voor. Er Daar,veel, hele, vaak, hier. 

4 Hoe (2) de mensen de droogte? Overleven Bestrijden, voorkomen, stoppen 

5 Kenia (3) in het oosten van Afrika. Ligt is 

6 Het is zeventien keer zo groot als Nederland.    

7 Verder wonen (4) 33,5 miljoen mensen. Er  

8 De meeste mensen wonen op het (5): ongeveer 60% Platteland  

9 Kenia ligt dicht bij de evenaar.   

10 Daardoor is het (6) het hele jaar warm. Er Land, grotendeels, vaak, daar, altijd, bijna 

11 Maar het regent (7) niet het hele jaar door. Er Alleen, vaak, helaas, daar 

12 Er zijn twee (8): van april tot mei en van november tot 

december. 

Regentijden Seizoenen, perioden, tijden, regenseizoenen 

13 De rest van het jaar is het (9) droog. Er Daar, vaak, tamelijk, enorm, hier, kurk, meestal, heel, 

helemaal 

14 In Kenia wonen (10). Nomaden Mensen 

15 Dit zijn mensen die met hun (11) rondtrekken door het 

land. 

Vee Kudden, dieren, paard, spullen, familie, stam, gezin, 

huizen, tenten, groep 

16 Droogte hoort bij het (12) van de nomaden in het noorden 

van Kenia.  

Leven Leefgebied, land 

17 Dus hebben zij (13) leven hierop aangepast. Hun Het 

18 In normale jaren gaat het (14) goed, want er zijn dan 

genoeg graslanden voor het (15). 

Allemaal/ vee Erg, aanpassen, vaak, zeer, meestal, heel, wel, er, best, 

altijd/ dieren 

19 Maar er zijn ook jaren waarin er geen druppel regen valt.    

20 Ook niet in de regentijd.   

21 Soms regent het twee jaar achter elkaar (16) en dan gaat 

het helemaal mis. 

Niet  



 

22 Door de droogte verhongert het (17) en droogt het vee 

uit. 

Vee Volk, gedierte 

23 Nomaden leven van het (18). Vee Vlees 

24 Als het vee sterft, is het ook afgelopen met de (19). Nomaden Bevolking, mensen 

25 Tegen (20)  kun je weinig doen. Droogte Uitdroging, hongersnood 

26 Maar je kunt de Kenianen wel helpen.   

27 Als  je (21) voor goede hulp. Zorgt Helpt, inzet, zoekt 

28 Er zijn twee soorten (22). Hulp Zorg(en), (hulp)middelen 

29 Ten eerste kun je water en voedsel sturen naar (23). Kenia ze 

30 Daardoor blijven de mensen en het vee in leven.   

31 Dit (24) hulp bij een hongersnood (of een andere (25)) 

noem je noodhulp. 

Soort/ ramp …/Nood, waterramp, tekort, oorzaak, reden, ziekte, 

watertekort, (ramp)soort, hulpsoort 

32 Deze (26) helpt maar voor even. Noodhulp Hulp, maatregel, actie, voorziening, mogelijkheid, hulpactie 

33 De (27) krijgen te eten en te drinken. Mensen Nomaden, Kenianen 

34 Maar dit zijn (28) blijvende verbeteringen. Geen Niet 

35 Dan kun je beter een (29) aanleggen. Waterput Put, waterleiding, rivier, waterpomp 

36 Je kunt ook dammen bouwen in een (30). Rivier  

37 Door het bouwen van waterputten en dammen hebben de 

(31) altijd toegang tot water.  

Bewoners Mensen, dieren, Kenianen 

38 Dus is er dan ook genoeg (32) in een droge tijd. Water Hulp, drinken 

39 Vooral deze (33) helpt de bewoners voor langere tijd. Hulp Actie, techniek, verbetering, soort, maatregel 

40 De hulp waar (34) blijvend iets aan hebben, noem je 

structurele (35). 

Bewoners/ hulp Ze, mensen, inwoners, we, hun/ noodhulp, 

hulpbehoevenden 



 

Zin 

nr. 
Cloze A tekst2 
Makkelijk/ Moeilijk 

Exact goed Semantisch goed 

1 Kenmerken van ontwikkelingslanden   

2 Pedro woont in São Paulo.   

3 Dat is de grootste stad van Brazilië.   

4 (1) woont in een arme wijk aan de rand van de stad. Hij Pedro 

5 Het (2) in zo’n sloppenwijk valt niet mee. Leven Wonen 

6 Pedro verzamelt (3) blikjes die toeristen achterlaten. Lege Weggegooide, de, afval, drank, frisdrank, oude, veel, 

gebruikte, allemaal, alle, plastic, gevonden 

7 Daarmee (4) hij ongeveer $1,25 per dag. Verdient Ontvangt, krijgt 

8 De meeste mensen in een ontwikkelingsland zijn (5). Arm Werkloos 

9 Daardoor zijn de levensomstandigheden er slecht.   

10 Door de hoge werkloosheid in (6), moeten kinderen ook 

werken. 

Ontwikkelingslanden Brazilië, gezinnen 

11 Pedro en (7) familie wonen in een sloppenwijk.  Zijn  

12 (8) hebben weinig eten en ook geen schoon (9). Ze/ Drinkwater Zij, hun, mensen, die/ water, drinken 

13 Er is één kraan waaruit duizend huishoudens hun (10) 

moeten tappen. 

water Drinkwater 

14 Daarvoor moet Pedro ver (11). Lopen  

15 In ontwikkelingslanden worden veel kinderen geboren en 

(12) de bevolking sterk. 

Groeit Stijgt 

16 Toch is de kindersterfte er in vergelijking met ons (13) 

hoog. 

Land Erg, te, heel, zeer, kindersterfte(niveau) 

17 Gelukkig wordt de gezondheidszorg er de laatste jaren 

(14). 

beter Geholpen, verbeterd 

18 Daardoor daalt ook in Brazilië de kindersterfte.   

19 De (15) van Pedro woonden vroeger op het platteland. Ouders Familie, voorouders 

20 Ze hoopten in de stad een (16) te vinden en zo een beter 

leven op te kunnen bouwen.  

Baan  

21 Maar ze (17) in een sloppenwijk. Belandden Wonen, leven, kwamen 

22 Iedereen bouwt (18) zijn eigen huis van hout, plastic en 

ander afvalmateriaal.  

Daar Overal, aan, hier, zelf 

23 In sloppenwijken komen vaak geweld, (19) en drugshandel 

voor.  

Criminaliteit Verslaafden, gevechten, diefstal, alcoholhandel, 

mensenhandel, armoede, drankhandel, stelen, misbruik. 

Moord, verkrachting, ruzie 



 

 

 

 

 

 

24 De vader van Pedro kon (20) werk vinden.  Geen  

25 Daarom bedacht hij niet-officiële (21), zoals 

schoenenpoetser. 

Baantjes Beroepen, banen, werk(zaamheden) 

26 Voor zulke baantjes heb je (22) geld of opleiding nodig. Geen  

27 Deze (23) banen noem je de vluchtsector. Zelfbedachte Soort, niet-officiële, slechte, vategorie, onofficiële 

28 De (24) hoort bij de dienstensector. Vluchtsector Baan 

29 Ook Pedro werkt in de (25).  Vluchtsector dienstensector 

30 Hij verzamelt blikjes.    

31 (26) zijn arm.  ontwikkelingslanden  

32 Maar er zijn ook veel verschillen tussen 

ontwikkelingslanden.  

  

33 Bijvoorbeeld: in veel (27) kunnen mensen niet lezen of 

schrijven.  

ontwikkelingslanden  

34 Zij zijn (28).  analfabeet ongeschoold 

35 Maar in Brazilië gaan veel kinderen gewoon naar (29) 

en dus is daar het analfabetisme lager dan in (30) 

ontwikkelingslanden.  

School/andere …/ Afrikaanse, veel 

36 Verder is er in veel landen niet genoeg (31)  en 

schoon drinkwater.  

voedsel Eten 

37 Maar in Brazilië wordt (32) steeds beter.  dat Het, levensomstandigheden, alles,  

38 Vooral in de steden, want daar worden steeds meer (33) 

en waterleidingen aangelegd. 

rioleringen Voorzieningen, riolen 

39 Door het aanleggen van rioleringen en waterleidingen 

veranderen sloppenwijken langzaam in (34). 

woonwijken Steden, dorpen, wijken 

40 Brazilië is niet meer het armste ontwikkelingsland, want 

het (35) tussen arm en rijk wordt er langzaam kleiner. 

verschil  

41 Toch heeft (36) nog steeds kenmerken van een 

ontwikkelingsland. 

Brazilië het 



 

CLOZE B 

 
Zin 

nr. 
Cloze B tekst1 
Makkelijk/ Moeilijk 

Oorspronkelijk 

in tekst 

Ook goedkeuren 

1 Droogte in Kenia   

2 In het noorden van Kenia regent het soms 

jaren niet. 

  

3 Daardoor komen er (1) droge periodes 

voor. 

Lange Vaak, veel, soms, hele, regelmatig, 

zeer 

4 Hoe overleven de (2) de droogte? Mensen Dieren, bewoners, (Noord-)kenianen 

5 Kenia ligt in het oosten van Afrika.   

6 (3) is zeventien keer zo groot als 

Nederland.  

Het Kenia 

7 Verder wonen er 33,5 miljoen (4). Mensen Inwoners 

8 De meeste mensen wonen op het 

platteland: ongeveer 60% 

  

9 (5) ligt dicht bij de evenaar. Kenia  

10 Daardoor is het er het (6) jaar warm. Hele Elk  

11 Maar het regent er (7) het hele jaar door. niet Nooit 

12 Er zijn twee (8): van april tot mei en van 

november tot december. 

Regentijden (Regen)seizoenen 

13 De rest van het jaar is het er (9). Droog  

14 In Kenia wonen nomaden.   

15 (10) zijn mensen die met hun vee (11) door 

het land. 

Dit, rondtrekken Nomaden, dat/ reizen,lopen, trekken 

16 Droogte hoort bij het leven van de (12) in 

het noorden van Kenia.  

Nomaden Mensen, personen 

17 Dus hebben zij hun (13) hierop aangepast. Leven Leefstijl, leefomstandigheden 

18 In normale jaren gaat het allemaal (14), 

want er zijn dan genoeg graslanden voor 

het vee. 

Goed prima 

19 Maar er zijn ook jaren waarin er geen 

druppel regen valt.  

  



 

20 Ook (15) in de regentijd. Niet Niks, midden 

21 Soms regent het twee jaar achter elkaar 

niet en dan gaat het (16) mis. 

Helemaal Goed, opeens, ineens, wel, erg, flink 

22 Door de droogte verhongert het vee en 

droogt het (17) uit. 

Vee Landschap, land, gras, daar 

23 Nomaden leven van het vee.   

24 Als het (18) sterft, is het ook afgelopen met 

de nomaden. 

Vee  

25 Tegen (19) kun je weinig doen. Droogte Uitdroging 

26 Maar je kunt de (20) wel helpen. Kenianen Nomaden 

27 Als je zorgt voor (21) hulp. Goede Meer, betere, professionele, veel 

28 Er zijn twee soorten hulp.   

29 Ten eerste kun je (22) en voedsel sturen 

naar Kenia. 

Water Medicijnen, drinken 

30 Daardoor blijven de (23) en het vee in 

leven. 

Mensen nomaden 

31 Dit soort (24) bij een hongersnood (of een 

andere ramp) (25) je noodhulp. 

Hulp, noem Ingrepen, acties/ … 

32 Deze noodhulp (26) maar voor even. Helpt is 

33 De (27) krijgen te eten en te drinken. Mensen nomaden 

34 Maar dit zijn geen (28) verbeteringen. Blijvende Vaste, langdurige, lange, grote, echte 

35 Dan kun je beter een waterput (29). Aanleggen Graven, maken, plaatsen 

36 Je kunt ook dammen (30) in een rivier. Bouwen Aanleggen, plaatsen, neerzetten 

37 Door het (31) van waterputten en dammen 

hebben de bewoners (32) toegang tot 

water.  

Bouwen, altijd Maken, graven/ levenslang, meer, de, 

beter, sneller makkelijker, ook, vrij 

38 Dus is er dan ook genoeg water in een (33) 

tijd. 

Droge Nood, slechte 

39 Vooral deze hulp (34) de bewoners voor 

langere tijd. 

Helpt hebben 

40 De hulp waar bewoners (35) iets aan 

hebben, noem je structurele hulp. 

blijvend Lang(er), meer, altijd, echt, veel, 

langdurig,vaste, wel. 

 



 

 
Zin 

nr. 
Cloze B tekst2 
Makkelijk/ Moeilijk 

Moeilijk Ook goedkeuren 

1 Kenmerken van ontwikkelingslanden   

2 Pedro woont in São Paulo.   

3 Dat is de grootste stad van Brazilië. stad Plaats, plek 

4 Hij woont in een arme (1) aan de rand van 

de stad. 

wijk Buurt, sloppenwijk 

5 Het leven in zo’n sloppenwijk valt niet 

mee. 

  

6 Pedro (2) lege blikjes die toeristen 

achterlaten. 

verzamelt Verkoopt, raapt, zoekt 

7 Daarmee verdient hij ongeveer $1,25 per 

dag. 

  

8 De meeste mensen in een (3) zijn arm. ontwikkelingsland sloppenwijk 

9 Daardoor zijn de levensomstandigheden er 

slecht. 

  

10 Door de hoge (4) in ontwikkelingslanden, 

moeten kinderen ook werken. 

werkloosheid Armoede, geldnood 

11 (5) en zijn familie wonen in een (6).  Pedro, sloppenwijk Goed, gezond, hiegiënisch 

12 Ze hebben weinig eten en ook geen 

(7) drinkwater. 

schoon  

13 Er is één kraan waaruit duizend 

huishoudens (8) water moeten tappen. 

hun Altijd, het, veel, vuil, vies 

14 Daarvoor moet Pedro (9) lopen. ver Kilometers, veel, lang 

15 In ontwikkelingslanden worden veel 

kinderen (10) en groeit de bevolking sterk. 

geboren gemaakt 

16 Toch is de kindersterfte er in vergelijking 

met (11) land hoog. 

ons  

17 Gelukkig wordt de (12) er de laatste jaren 

beter. 

gezondheidszorg Zorg, leefomstandigheden, 

hygiëne 

18 Daardoor daalt ook in Brazilië de (13). kindersterfte  

19 De ouders van Pedro woonden (14) op 

het platteland. 

vroeger Eerst, allebei, lang 



 

20 Ze hoopten in de (15) een baan te vinden 

en zo een beter leven op te kunnen 

bouwen.  

stad toekomst 

21 Maar(16) belandden in een sloppenwijk. ze Zij, die 

22 Iedereen (17) daar zijn eigen huis van 

hout, (18) en ander afvalmateriaal.  

Bouwt, plastic Heeft, maakt/ steen, 

golfplaten, karton (en andere 

materialen) 

23 In sloppenwijken komen vaak (19), 

criminaliteit en drugshandel voor.  

geweld Diefstallen, rellen,moorden, 

vernieling, overvallen (en 

andere woorden die te maken 

hebben met geweld), 

zwervers, ziektes 

24 De vader van (20) kon geen werk vinden.  Pedro  

25 Daarom bedacht (21) niet-officiële 

baantjes, zoals schoenenpoetser. 

hij vader 

26 Voor zulke (22) heb je geen geld 

of opleiding nodig. 

baantjes banen 

27 Deze zelfbedachte banen noem je de (23). vluchtsector  

28 De vluchtsector hoort bij de 

dienstensector. 

  

29 Ook Pedro (24) in de vluchtsector.  werkt zit 

30 Hij verzamelt (25).  blikjes Colablikjes, afval 

31 Ontwikkelingslanden zijn arm.    

32 Maar er zijn ook veel verschillen tussen 

(26).  

ontwikkelingslanden  

33 Bijvoorbeeld: in veel ontwikkelingslanden 

kunnen mensen niet lezen of schrijven.  

  

34 (27) zijn analfabeet.  Zij ze 

35 Maar in Brazilië gaan veel kinderen (28) 

naar school en dus is daar het 

analfabetisme (29) dan in andere 

ontwikkelingslanden.  

Gewoon, lager Wel/ minder 

36 Verder is er in veel landen (30) genoeg 

voedsel en schoon drinkwater.  

niet  

37 Maar in (31) wordt dat steeds beter.  Brazilië Ontwikkelingslanden  



 

38 Vooral in de steden, want (32) worden 

steeds meer rioleringen en waterleidingen 

aangelegd. 

daar er 

39 Door het (33) van rioleringen en 

waterleidingen veranderen sloppenwijken 

langzaam in woonwijken. 

aanleggen Gebruik, leggen, verbeteren 

40 Brazilië is niet meer het armste (34), want 

het verschil tussen arm en rijk wordt er 

langzaam (35). 

Ontwikkelingsland, 

kleiner 

Land/ minder, verbeterd, 

teruggedrongen, 

weggenomen. 

41    

42 Toch heeft Brazilië nog steeds kenmerken 

van een ontwikkelingsland. 

  

 



 

 

 OUDE BETROUWBAARHEID (voordat er vragen zijn weggelaten) leestoets A  

woordenschat  

 
 

 

 
 

 

Case Processing Summary  

 N % 

Cases 

Valid 47 88,7 

Excludeda 6 11,3 

Total 53 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics  

Cronbach's Alpha N of Items 

,366 29 

Scale Statistics  

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

24,30 4,648 2,156 29 



 

 

OUDE BETROUWBAARHEID (voordat er vragen zijn weggelaten) leestoets A  

Leesvaardigheid  
 

Case Processing Summary  

 N % 

Cases 

Valid 47 88,7 

Excludeda 6 11,3 

Total 53 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

 

 

 
 

Scale Statistics  

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

15,85 9,216 3,036 20 

 

Reliability Statistics  

Cronbach's Alpha N of Items 

,492 20 



 

 

 

BETROUWBAARHEID Betrouwbaarheid Woordenschattoets  

(zonder vraag 3,6,11,13,18,21)(en 15) (Leestoets A) 

    

       
        

 
 

 
  

 
 

 

 

 
 

 

 

Item Statistics  

 Mean Std. Deviation N 

WS1 ,98 ,146 47 

WS2 ,98 ,146 47 

WS4 ,98 ,146 47 

WS5 ,98 ,146 47 

WS7 ,98 ,146 47 

WS8 1,00 ,000 47 

WS9 ,83 ,380 47 

WS10 ,98 ,146 47 

WS12 ,87 ,337 47 

WS14 ,77 ,428 47 

WS16 ,79 ,414 47 

WS17 1,00 ,000 47 

WS19 1,00 ,000 47 

WS20 ,94 ,247 47 

WS22 ,68 ,471 47 

WS23 ,77 ,428 47 

WS24 ,91 ,282 47 

WS25 ,98 ,146 47 

WS26 ,87 ,337 47 

WS27 ,87 ,337 47 

WS28 ,89 ,312 47 

WS29 ,87 ,337 47 

WS30 ,53 ,504 47 

Case Processing Summary  

 N % 

Cases 

Valid 47 95,9 

Excludeda 2 4,1 

Total 49 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics  

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,559 23 

Scale Statistics  

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

20,45 4,296 2,073 23 



 

 

 

Betrouwbaarheid leestoets (leestoets A) 

Zonder vraag (2,11,13,16,18). Om nog genoeg vragen over te houden is beperkt tot het schrappen van 5 vragen. 

 

 

Case Processing Summary  

 N % 

Cases 

Valid 47 95,9 

Excludeda 2 4,1 

Total 49 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Item Statistics  

 Mean Std. Deviation N 

LS1 ,64 ,486 47 

LS3 ,91 ,282 47 

LS4 ,89 ,312 47 

LS5 ,96 ,204 47 

LS6 ,79 ,414 47 

LS7 ,68 ,471 47 

LS8 ,94 ,247 47 

LS9 ,77 ,428 47 

LS10 ,85 ,360 47 

LS12 ,81 ,398 47 

LS14 ,79 ,414 47 

LS15 ,60 ,496 47 

LS17 ,91 ,282 47 

LS19 ,83 ,380 47 

LS20 ,79 ,414 47 

Scale Statistics  

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

12,15 4,825 2,197 15 

Reliability Statistics  

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,585 15 



 

 

Betrouwbaarheid van de cloze. Ook bekeken per tekst (Kenia/Ontwikkelingslanden) en clozeversie A/B-betrouwbaarheid cloze 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

Case Processing Summary  

 N % 

Cases 

Valid 49 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 49 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,757 70 

Scale Statistics  

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

89,73 145,324 12,055 70 



 

 

Tekst1: Kenia 
 

Case Processing Summary  

 N % 

Cases 

Valid 49 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 49 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics  

Cronbach’s 

Alpha 

N of Items 

,654 35 

 
 

Scale Statistics  

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

42,92 50,160 7,082 35 

 Tekst 2: Ontwikkelingslanden 
 

Case Processing Summary  



 

 

 

 

 
 

     N % 

 Cases 

Valid 49 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 49 100,0 

 a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 

Reliability Statistics  

Cronbach’s 

Alpha 

N of Items 

,531 35 

Scale Statistics  

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

46,82 38,403 6,197 35 



 

 

Betrouwbaarheid tekst 2:Ontwikkelingsland 
CLOZEVERSIE A 
 
 

Case Processing Summary a 

 N % 

Cases 

Valid 25 100,0 

Excludedb 0 ,0 

Total 25 100,0 

a. Cloze_versie = Cloze-versie A 

b. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

 
 

 
 

 

 

Reliability Statistics a 

Cronbach’s 

Alpha 

N of Items 

,550 35 

a. Cloze_versie = Cloze-versie 

A 

Scale Statistics a 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

49,80 25,833 5,083 35 

a. Cloze_versie = Cloze-versie A 



 

 

 

Betrouwbaarheid tekst 2: Ontwikkelingsland 
CLOZEVERSIE B 

 

Case Processing Summary a 

 N % 

Cases 

Valid 24 100,0 

Excludedb 0 ,0 

Total 24 100,0 

a. Cloze_versie = Cloze-versie B 

b. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics a 

Cronbach’s 

Alpha 

N of Items 

,523 35 

a. Cloze_versie = Cloze-versie 

B 

 
 

Scale Statistics a 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

43,71 33,433 5,782 35 



 

 

a. Cloze_versie = Cloze-versie B 

 
Betrouwbaarheid tekst 1: Kenia 
CLOZEVERSIE A 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Case Processing Summary a 

 N % 

Cases 

Valid 25 100,0 

Excludedb 0 ,0 

Total 25 100,0 

a. Cloze_versie = Cloze-versie A 

b. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
Reliability Statistics a 

Cronbach’s 

Alpha 

N of Items 

,651 35 

a. Cloze_versie = Cloze-versie 

A 

Scale Statistics a 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

44,88 49,943 7,067 35 

a. Cloze_versie = Cloze-versie A 



 

 

Betrouwbaarheid tekst 1: KENIA 

CLOZEVERSIE B 

 

Case Processing Summary a 

 N % 

Cases 

Valid 24 100,0 

Excludedb 0 ,0 

Total 24 100,0 

a. Cloze_versie = Cloze-versie B 

b. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics a 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,671 35 

a. Cloze_versie = Cloze-versie 

B 

Scale Statistics a 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

40,88 44,027 6,635 35 

a. Cloze_versie = Cloze-versie B 



 

 

 

Correlatie woordenschattoets & leestoets 

 

 

 

 

 

 
 

 

Descriptive Statistics  

 Mean Std. Deviation N 

WS_totaal 20,0816 2,72211 49 

LS_totaal 11,8776 2,57902 49 

Correlations  

 WS_totaal LS_totaal 

WS_totaal 

Pearson Correlation 1 ,447** 

Sig. (2-tailed)  ,001 

N 49 49 

LS_totaal 

Pearson Correlation ,447** 1 

Sig. (2-tailed) ,001  

N 49 49 

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



 

 

T-test voor Woordenschat en Leesvaardigheid 

T-test WOORDENSCHAT (t= -1.06, df=47, p= 0.29) 
 
 

 

 

Group Statistics  

 Tekstversie N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

WS_totaal 
makkelijk 26 19,6923 3,23443 ,63432 

moeilijk 23 20,5217 1,97414 ,41164 

Independent Samples Test  

 Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

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

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

WS_totaal 

Equal variances 

assumed 

2,776 ,102 -1,066 47 ,292 -,82943 ,77810 -2,39477 ,73591 

Equal variances not 

assumed 

  -1,097 42,021 ,279 -,82943 ,75618 -2,35545 ,69658 



 

 

T-test LEESVAARDIGHEID (t= -0,531, df=47, p=0.60) 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Group Statistics  

 Tekstversie N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

LS_totaal 
makkelijk 26 11,6923 2,92259 ,57317 

moeilijk 23 12,0870 2,17241 ,45298 

Independent Samples Test  

 Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

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

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

LS_totaal 

Equal variances 

assumed 

,811 ,372 -,531 47 ,598 -,39465 ,74384 -1,89106 1,10176 

Equal variances not 

assumed 

  -,540 45,716 ,592 -,39465 ,73055 -1,86543 1,07613 



 

 

 Variantieanalyse met en zonder co-variaten 

ANNOVA 

Met alleen als factor tekstversie (dv= score, factor= tekstversie) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Levene's Test of Equality of Error Variances a 

Dependent Variable:   Cloze_totaal_score   

F df1 df2 Sig. 

,667 1 50 ,418 

Tests the null hypothesis that the error variance 

of the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + Tekstversie 

Between-Subjects Factors  

 Value Label N 

 Tekstversie 
1 makkelijk 27 

2 moeilijk 25 

Descriptive Statistics  

Dependent Variable:   Cloze_totaal_score   

Tekstversie Mean Std. Deviation N 

makkelijk 56,6296 6,37995 27 

moeilijk 55,6800 5,66216 25 

Total 56,1731 6,00562 52 

Tests of Between-Subjects Effects  

Dependent Variable:   Cloze_totaal_score   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 11,706a 1 11,706 ,320 ,574 ,006 

Intercept 163732,321 1 163732,321 4479,101 ,000 ,989 

Tekstversie 11,706 1 11,706 ,320 ,574 ,006 

Error 1827,736 50 36,555    

Total 165921,000 52     

Corrected Total 1839,442 51     

a. R Squared = ,006 (Adjusted R Squared = -,014) 



 

 

 
ANNOVA 

Met als factor tekstversie en co-variaat woordenschat (dv= score, factor= tekstversie, covariate WS) 

Between-Subjects Factors  

 Value Label N 

Tekstversie 
1 makkelijk 26 

2 moeilijk 23 

 
 

 

 
 
 

 

Levene's Test of Equality of Error Variances a 

Dependent Variable:   Cloze_totaal_score   

F df1 df2 Sig. 

,967 1 47 ,330 

Tests the null hypothesis that the error variance 

of the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + WS_totaal + Tekstversie 

Descriptive Statistics  

Dependent Variable:   Cloze_totaal_score   

Tekstversie Mean Std. Deviation N 

makkelijk 56,6923 6,49781 26 

moeilijk 56,5652 4,91589 23 

Total 56,6327 5,75070 49 

Tests of Between-Subjects Effects  

Dependent Variable:   Cloze_totaal_score   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 188,551a 2 94,275 3,100 ,055 ,119 

Intercept 1476,351 1 1476,351 48,549 ,000 ,513 

WS_totaal 188,354 1 188,354 6,194 ,017 ,119 

Tekstversie 6,489 1 6,489 ,213 ,646 ,005 

Error 1398,837 46 30,409    

Total 158743,000 49     

Corrected Total 1587,388 48     

a. R Squared = ,119 (Adjusted R Squared = ,080) 



 

 

ANNOVA 

Met als factor tekstversie en co-variaat leesvaardigheid (dv= score, factor= tekstversie, covariate LS) 
 

 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects  

Dependent Variable:   Cloze_totaal_score   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 210,601a 2 105,300 3,518 ,038 ,133 

Intercept 4730,705 1 4730,705 158,058 ,000 ,775 

LS_totaal 210,404 1 210,404 7,030 ,011 ,133 

Tekstversie 2,439 1 2,439 ,082 ,777 ,002 

Error 1376,787 46 29,930    

Total 158743,000 49     

Corrected Total 1587,388 48     

a. R Squared = ,133 (Adjusted R Squared = ,095) 

 

 

Descriptive Statistics  

Dependent Variable:   Cloze_totaal_score   

Tekstversie Mean Std. Deviation N 

makkelijk 56,6923 6,49781 26 

moeilijk 56,5652 4,91589 23 

Total 56,6327 5,75070 49 

Levene's Test of Equality of Error Variances a 

Dependent Variable:   Cloze_totaal_score   

F df1 df2 Sig. 

1,353 1 47 ,251 

Tests the null hypothesis that the error variance 

of the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + LS_totaal + Tekstversie 

Between-Subjects Factors  

 Value Label N 

 Tekstversie 
1 makkelijk 26 

2 moeilijk 23 



 

 

 
ANNOVA 

Met als factor tekstversie en co-variaat leesvaardigheid en woordenschat samen  

(dv= score, factor= tekstversie, covariate WS & LS) 
 

Between-Subjects Factors  

 Value Label N 

Tekstversie 
1 makkelijk 26 

2 moeilijk 23 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Descriptive Statistics  

Dependent Variable:   Cloze_totaal_score   

Tekstversie Mean Std. Deviation N 

makkelijk 56,6923 6,49781 26 

moeilijk 56,5652 4,91589 23 

Total 56,6327 5,75070 49 

Levene's Test of Equality of Error Variances a 

Dependent Variable:   Cloze_totaal_score   

F df1 df2 Sig. 

,522 1 47 ,474 

Tests the null hypothesis that the error variance 

of the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + LS_totaal + WS_totaal + 

Tekstversie 

Tests of Between-Subjects Effects  

Dependent Variable:   Cloze_totaal_score   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 277,202a 3 92,401 3,174 ,033 ,175 

Intercept 1288,621 1 1288,621 44,259 ,000 ,496 

LS_totaal 88,651 1 88,651 3,045 ,088 ,063 

WS_totaal 66,601 1 66,601 2,288 ,137 ,048 

Tekstversie 6,960 1 6,960 ,239 ,627 ,005 

Error 1310,185 45 29,115    

Total 158743,000 49     

Corrected Total 1587,388 48     

a. R Squared = ,175 (Adjusted R Squared = ,120) 



 

 

     Woordenschat en leesvaardigheid 

Descriptive Statistics  

 N Mean Std. Deviation 

WS_totaal 49 20,0816 2,72211 

LS_totaal 49 11,8776 2,57902 

Valid N (listwise) 49   

 
            

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Descriptive Statistics  

 N Mean Std. Deviation 

Tekst1_absolute_score 52 27,8077 3,63555 

Tekst2_absolute_score 52 28,3654 3,44724 

Valid N (listwise) 52   

Descriptive Statistics  

 N Mean Std. Deviation 

Cloze_totaal_score 52 56,1731 6,00562 

Valid N (listwise) 52   

Descriptive Statistics a 

 N Mean Std. Deviation 

Tekst1_absolute_score 27 28,0370 3,94658 

Tekst2_absolute_score 27 28,5926 3,41106 

Valid N (listwise) 27   

a. Tekstversie = makkelijk 

Descriptive Statistics a 

 N Mean Std. Deviation 

Cloze_totaal_score 25 55,6800 5,66216 

Valid N (listwise) 25   

a. Tekstversie = moeilijk 

Descriptive Statistics a 

 N Mean Std. Deviation 

Cloze_totaal_score 27 56,6296 6,37995 

Valid N (listwise) 27   

a. Tekstversie = makkelijk 

Descriptive Statistics a 

 N Mean Std. Deviation 

Tekst1_absolute_score 25 27,5600 3,33017 

Tekst2_absolute_score 25 28,1200 3,53930 

Valid N (listwise) 25   

a. Tekstversie = moeilijk 

Score per clozetekst Score clozetotaal 

Overzicht van de standaarddeviaties en gemiddelden van de scores van woordenschat, leesvaardigheid, per 

clozetekst & clozetotaal.  



Bijlage 

overzicht van de gemiddelden en standaarddeviaties van de clozetoets totaal, per tekstonderwerp en tekstversie zonder de mensen met 

dyslexie. 

 

 

 
 

Descriptive Statistics a 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Cloze_totaal_score 23 42,00 67,00 57,1739 6,72615 

Tekst1_absolute_score 23 17,00 33,00 28,2609 4,20192 

Tekst2_absolute_score 23 23,00 35,00 28,9130 3,44981 

Valid N (listwise) 23     

a. Tekstversie = makkelijk 

Descriptive Statisticsa 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Cloze_totaal_score 25 43,00 67,00 55,6800 5,66216 

Tekst1_absolute_score 25 20,00 33,00 27,5600 3,33017 

Tekst2_absolute_score 25 18,00 35,00 28,1200 3,53930 

Valid N (listwise) 25     

a. Tekstversie = moeilijk 

 
 

Descriptive Statistics  

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Cloze_totaal_score 48 42,00 67,00 56,3958 6,17386 

Tekst1_absolute_score 48 17,00 33,00 27,8958 3,74870 

Tekst2_absolute_score 48 18,00 35,00 28,5000 3,48248 

Valid N (listwise) 48     



Dyslexie alleen in makkelijke versie  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Between-Subjects Factors  

 Value Label N 

Dyslexie 

1 ja 4 

2 nee 22 

99 99 1 

Levene's Test of Equality of Error Variances a 

Dependent Variable:   Cloze_totaal_score   

F df1 df2 Sig. 

2,422 2 24 ,110 

Tests the null hypothesis that the error variance 

of the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + Dyslexie 
Descriptive Statistics  

Dependent Variable:   Cloze_totaal_score   

Dyslexie Mean Std. Deviation N 

ja 53,5000 2,38048 4 

nee 57,8636 5,99441 22 

99 42,0000 . 1 

Total 56,6296 6,37995 27 

Tests of Between-Subjects Effects  

Dependent Variable:   Cloze_totaal_score   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 286,705a 2 143,353 4,459 ,023 

Intercept 18156,102 1 18156,102 564,738 ,000 

Dyslexie 286,705 2 143,353 4,459 ,023 

Error 771,591 24 32,150   

Total 87645,000 27    

Corrected Total 1058,296 26    

a. R Squared = ,271 (Adjusted R Squared = ,210) 



AN(C)OVA met correctie voor dyslexie (van 27� 23 mensen in de makkelijke versie) 

factor: tekstversie 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Between-Subjects Factors  

 Value Label N 

Tekstversie 
1 makkelijk 23 

2 moeilijk 25 

Descriptive Statistics  

Dependent Variable:   Cloze_totaal_score   

Tekstversie Mean Std. Deviation N 

makkelijk 57,1739 6,72615 23 

moeilijk 55,6800 5,66216 25 

Total 56,3958 6,17386 48 

Levene's Test of Equality of Error Variances a 

Dependent Variable:   Cloze_totaal_score   

F df1 df2 Sig. 

1,012 1 46 ,320 

Tests the null hypothesis that the error variance 

of the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + Tekstversie Tests of Between-Subjects Effects  

Dependent Variable:   Cloze_totaal_score   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 26,735a 1 26,735 ,697 ,408 ,015 

Intercept 152566,735 1 152566,735 3976,820 ,000 ,989 

Tekstversie 26,735 1 26,735 ,697 ,408 ,015 

Error 1764,744 46 38,364    

Total 154455,000 48     

Corrected Total 1791,479 47     

a. R Squared = ,015 (Adjusted R Squared = -,006) 



AN(C)OVA met correctie voor dyslexie (van 27� 23 mensen in de makkelijke versie) 

factor: tekstversie 

covariaat: WS 

 

 

Between-Subjects Factors  

 Value Label N 

Tekstversie 
1 makkelijk 22 

2 moeilijk 23 

 
 

 

 

 
 

 

Descriptive Statistics  

Dependent Variable:   Cloze_totaal_score   

Tekstversie Mean Std. Deviation N 

makkelijk 57,2727 6,86733 22 

moeilijk 56,5652 4,91589 23 

Total 56,9111 5,89230 45 

Levene's Test of Equality of Error Variances a 

Dependent Variable:   Cloze_totaal_score   

F df1 df2 Sig. 

,911 1 43 ,345 

Tests the null hypothesis that the error variance 

of the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + WS_totaal + Tekstversie 

Tests of Between-Subjects Effects  

Dependent Variable:   Cloze_totaal_score   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 215,781a 2 107,891 3,454 ,041 ,141 

Intercept 1397,993 1 1397,993 44,757 ,000 ,516 

WS_totaal 210,153 1 210,153 6,728 ,013 ,138 

Tekstversie 24,910 1 24,910 ,798 ,377 ,019 

Error 1311,863 42 31,235    

Total 147277,000 45     

Corrected Total 1527,644 44     

a. R Squared = ,141 (Adjusted R Squared = ,100) 



AN(C)OVA met correctie voor dyslexie (van 27� 23 mensen in de makkelijke versie) 

factor: tekstversie 

covariaat: LS 

 

 

Descriptive Statistics  

Dependent Variable:   Cloze_totaal_score   

Tekstversie Mean Std. Deviation N 

makkelijk 57,2727 6,86733 22 

moeilijk 56,5652 4,91589 23 

Total 56,9111 5,89230 45 

 

 

 
 

 
 

Levene's Test of Equality of Error Variances a 

Dependent Variable:   Cloze_totaal_score   

F df1 df2 Sig. 

1,284 1 43 ,263 

Tests the null hypothesis that the error variance 

of the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + LS_totaal + Tekstversie 

Between-Subjects Factors  

 Value Label N 

Tekstversie 
1 makkelijk 22 

2 moeilijk 23 

Tests of Between-Subjects Effects  

Dependent Variable:   Cloze_totaal_score   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 232,090a 2 116,045 3,762 ,031 ,152 

Intercept 4681,904 1 4681,904 151,781 ,000 ,783 

LS_totaal 226,461 1 226,461 7,342 ,010 ,149 

Tekstversie 13,254 1 13,254 ,430 ,516 ,010 

Error 1295,555 42 30,847    

Total 147277,000 45     

Corrected Total 1527,644 44     

a. R Squared = ,152 (Adjusted R Squared = ,112) 



AN(C)OVA met correctie voor dyslexie (van 27� 23 mensen in de makkelijke versie) 

factor: tekstversie 

covariaat: LS & WS 

 

Between-Subjects Factors  

 Value Label N 

Tekstversie 
1 makkelijk 22 

2 moeilijk 23 

  

 

 
 

Tests of Between-Subjects Effects  

Dependent Variable:   Cloze_totaal_score   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 307,993a 3 102,664 3,451 ,025 ,202 

Intercept 1224,666 1 1224,666 41,169 ,000 ,501 

WS_totaal 75,903 1 75,903 2,552 ,118 ,059 

LS_totaal 92,212 1 92,212 3,100 ,086 ,070 

Tekstversie 25,137 1 25,137 ,845 ,363 ,020 

Error 1219,651 41 29,748    

Total 147277,000 45     

Corrected Total 1527,644 44     

a. R Squared = ,202 (Adjusted R Squared = ,143) 

Levene's Test of Equality of Error Variances a 

Dependent Variable:   Cloze_totaal_score   

F df1 df2 Sig. 

,428 1 43 ,517 

Tests the null hypothesis that the error variance 

of the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + WS_totaal + LS_totaal + 

Tekstversie 

Descriptive Statistics  

Dependent Variable:   Cloze_totaal_score   

Tekstversie Mean Std. Deviation N 

makkelijk 57,2727 6,86733 22 

moeilijk 56,5652 4,91589 23 

Total 56,9111 5,89230 45 



AN(C)OVA met correctie voor dyslexie per tekst (Kenia/Ontwikkelingslanden) 

factor: tekstversie 
Tekst 1 Kenia 
 

Between-Subjects Factors  

 Value Label N 

Tekstversie 
1 makkelijk 23 

2 moeilijk 25 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

Descriptive Statistics  

Dependent Variable:   Tekst1_absolute_score   

Tekstversie Mean Std. Deviation N 

makkelijk 28,2609 4,20192 23 

moeilijk 27,5600 3,33017 25 

Total 27,8958 3,74870 48 

Levene's Test of Equality of Error Variances a 

Dependent Variable:   Tekst1_absolute_score   

F df1 df2 Sig. 

,648 1 46 ,425 

Tests the null hypothesis that the error variance 

of the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + Tekstversie 

Tests of Between-Subjects Effects  

Dependent Variable:   Tekst1_absolute_score   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 5,884a 1 5,884 ,414 ,523 ,009 

Intercept 37326,718 1 37326,718 2623,041 ,000 ,983 

Tekstversie 5,884 1 5,884 ,414 ,523 ,009 

Error 654,595 46 14,230    

Total 38013,000 48     

Corrected Total 660,479 47     

a. R Squared = ,009 (Adjusted R Squared = -,013) 



AN(C)OVA met correctie voor dyslexie per tekst (Kenia/Ontwikkelingslanden) 

factor: tekstversie co-variaat: WS 

Tekst 1 Kenia 

 

Between-Subjects Factors  

 Value Label N 

Tekstversie 
1 makkelijk 22 

2 moeilijk 23 

 
 

 
 

 
 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   Tekst1_absolute_score   

Tekstversie Mean Std. Deviation N 

makkelijk 28,3636 4,27112 22 

moeilijk 28,0000 3,00000 23 

Total 28,1778 3,63874 45 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa 

Dependent Variable:   Tekst1_absolute_score   

F df1 df2 Sig. 

,247 1 43 ,622 

Tests the null hypothesis that the error variance of 

the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + WS_totaal + Tekstversie 

Tests of Between-Subjects Effects  

Dependent Variable:   Tekst1_absolute_score   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 62,974a 2 31,487 2,545 ,091 ,108 

Intercept 318,794 1 318,794 25,768 ,000 ,380 

WS_totaal 61,488 1 61,488 4,970 ,031 ,106 

Tekstversie 6,953 1 6,953 ,562 ,458 ,013 

Error 519,603 42 12,372    

Total 36312,000 45     

Corrected Total 582,578 44     

a. R Squared = ,108 (Adjusted R Squared = ,066) 



AN(C)OVA met correctie voor dyslexie per tekst (Kenia/Ontwikkelingslanden) 

factor: tekstversie co-variaat: LS 

 

 Tekst 1 Kenia 

 

Levene's Test of Equality of Error Variances a 

Dependent Variable:   Tekst1_absolute_score   

F df1 df2 Sig. 

1,050 1 43 ,311 

Tests the null hypothesis that the error variance 

of the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + LS_totaal + Tekstversie 

 
 

Tests of Between-Subjects Effects  

Dependent Variable:   Tekst1_absolute_score   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 37,105a 2 18,552 1,428 ,251 ,064 

Intercept 1247,903 1 1247,903 96,085 ,000 ,696 

LS_totaal 35,618 1 35,618 2,742 ,105 ,061 

Tekstversie 2,963 1 2,963 ,228 ,635 ,005 

Error 545,473 42 12,987    

Total 36312,000 45     

Corrected Total 582,578 44     

a. R Squared = ,064 (Adjusted R Squared = ,019) 

Descriptive Statistics  

Dependent Variable:   Tekst1_absolute_score   

Tekstversie Mean Std. Deviation N 

makkelijk 28,3636 4,27112 22 

moeilijk 28,0000 3,00000 23 

Total 28,1778 3,63874 45 

Between-Subjects Factors  

 Value Label N 

Tekstversie 

1 makkelijk 22 

2 moeilijk 23 



AN(C)OVA met correctie voor dyslexie per tekst (Kenia/Ontwikkelingslanden) 

 

 factor: tekstversie co-variaat: LS & WS  

 Tekst 1 Kenia 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

Levene's Test of Equality of Error Variances a 

Dependent Variable:   Tekst1_absolute_score   

F df1 df2 Sig. 

,412 1 43 ,525 

Tests the null hypothesis that the error variance 

of the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + WS_totaal + LS_totaal + 

Tekstversie 

Descriptive Statistics  

Dependent Variable:   Tekst1_absolute_score  

Tekstversie Mean Std. Deviation N 

makkelijk 28,3636 4,27112 22 

moeilijk 28,0000 3,00000 23 

Total 28,1778 3,63874 45 

Between-Subjects Factors  

 Value Label N 

Tekstversie 

1 makkelijk 22 

2 moeilijk 23 

Tests of Between-Subjects Effects  

Dependent Variable:   Tekst1_absolute_score   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 70,643a 3 23,548 1,886 ,147 ,121 

Intercept 290,511 1 290,511 23,267 ,000 ,362 

WS_totaal 33,538 1 33,538 2,686 ,109 ,061 

LS_totaal 7,669 1 7,669 ,614 ,438 ,015 

Tekstversie 6,987 1 6,987 ,560 ,459 ,013 

Error 511,935 41 12,486    

Total 36312,000 45     

Corrected Total 582,578 44     

a. R Squared = ,121 (Adjusted R Squared = ,057) 



AN(C)OVA met correctie voor dyslexie per tekst (Kenia/Ontwikkelingslanden) 

factor: tekstversie  

Tekst 2 Ontwikkelingslanden 

 

Between-Subjects Factors  

 Value Label N 

Tekstversie 
1 makkelijk 23 

2 moeilijk 25 

 

 

 
 
 

Tests of Between-Subjects Effects  

Dependent Variable:   Tekst2_absolute_score   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 7,534a 1 7,534 ,616 ,437 ,013 

Intercept 38965,451 1 38965,451 3186,700 ,000 ,986 

Tekstversie 7,534 1 7,534 ,616 ,437 ,013 

Error 562,466 46 12,228    

Total 39558,000 48     

Corrected Total 570,000 47     

a. R Squared = ,013 (Adjusted R Squared = -,008) 

 

Descriptive Statistics  

Dependent Variable:   Tekst2_absolute_score   

Tekstversie Mean Std. Deviation N 

makkelijk 28,9130 3,44981 23 

moeilijk 28,1200 3,53930 25 

Total 28,5000 3,48248 48 

Levene's Test of Equality of Error Variances a 

Dependent Variable:   Tekst2_absolute_score   

F df1 df2 Sig. 

,144 1 46 ,706 

Tests the null hypothesis that the error variance 

of the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + Tekstversie 



AN(C)OVA met correctie voor dyslexie per tekst (Kenia/Ontwikkelingslanden) 

factor: tekstversie  covariaat: WS 

Tekst 2 Ontwikkelingslanden 

Between-Subjects Factors  

 Value Label N 

Tekstversie 
1 makkelijk 22 

2 moeilijk 23 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Descriptive Statistics  

Dependent Variable:   Tekst2_absolute_score  

Tekstversie Mean Std. Deviation N 

makkelijk 28,9091 3,53094 22 

moeilijk 28,5652 2,96688 23 

Total 28,7333 3,22208 45 

Levene's Test of Equality of Error Variances a 

Dependent Variable:   Tekst2_absolute_score   

F df1 df2 Sig. 

,210 1 43 ,649 

Tests the null hypothesis that the error variance 

of the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + WS_totaal + Tekstversie 

Tests of Between-Subjects Effects  

Dependent Variable:   Tekst2_absolute_score   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 45,622a 2 22,811 2,330 ,110 ,100 

Intercept 381,614 1 381,614 38,980 ,000 ,481 

WS_totaal 44,292 1 44,292 4,524 ,039 ,097 

Tekstversie 5,542 1 5,542 ,566 ,456 ,013 

Error 411,178 42 9,790    

Total 37609,000 45     

Corrected Total 456,800 44     

a. R Squared = ,100 (Adjusted R Squared = ,057) 



AN(C)OVA met correctie voor dyslexie per tekst (Kenia/Ontwikkelingslanden) 

factor: tekstversie  covariaat: LS 

Tekst 2 Ontwikkelingslanden 

 

Between-Subjects Factors  

 Value Label N 

Tekstversie 
1 makkelijk 22 

2 moeilijk 23 

 
 

 
 

 

 

 

  Levene's Test of Equality of Error Variances a 

Dependent Variable:   Tekst2_absolute_score   

F df1 df2 Sig. 

,151 1 43 ,699 

Tests the null hypothesis that the error variance 

of the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + LS_totaal + Tekstversie 

Descriptive Statistics  

Dependent Variable:   Tekst2_absolute_score   

Tekstversie Mean Std. Deviation N 

makkelijk 28,9091 3,53094 22 

moeilijk 28,5652 2,96688 23 

Total 28,7333 3,22208 45 

Tests of Between-Subjects Effects  

Dependent Variable:   Tekst2_absolute_score   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 83,786a 2 41,893 4,717 ,014 ,183 

Intercept 1095,529 1 1095,529 123,352 ,000 ,746 

LS_totaal 82,456 1 82,456 9,284 ,004 ,181 

Tekstversie 3,684 1 3,684 ,415 ,523 ,010 

Error 373,014 42 8,881    

Total 37609,000 45     

Corrected Total 456,800 44     

a. R Squared = ,183 (Adjusted R Squared = ,145) 



AN(C)OVA met correctie voor dyslexie per tekst (Kenia/Ontwikkelingslanden) 

factor: tekstversie  covariaat: LS & WS 

Tekst 2 Ontwikkelingslanden 

 

 

Between-Subjects Factors  

 Value Label N 

Tekstversie 
1 makkelijk 22 

2 moeilijk 23 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Levene's Test of Equality of Error Variances a 

Dependent Variable:   Tekst2_absolute_score   

F df1 df2 Sig. 

,143 1 43 ,707 

Tests the null hypothesis that the error variance 

of the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + LS_totaal + WS_totaal + 

Tekstversie 

Descriptive Statistics  

Dependent Variable:   Tekst2_absolute_score  

Tekstversie Mean Std. Deviation N 

makkelijk 28,9091 3,53094 22 

moeilijk 28,5652 2,96688 23 

Total 28,7333 3,22208 45 

Tests of Between-Subjects Effects  

Dependent Variable:   Tekst2_absolute_score   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 92,318a 3 30,773 3,462 ,025 ,202 

Intercept 322,233 1 322,233 36,247 ,000 ,469 

LS_totaal 46,696 1 46,696 5,253 ,027 ,114 

WS_totaal 8,533 1 8,533 ,960 ,333 ,023 

Tekstversie 5,618 1 5,618 ,632 ,431 ,015 

Error 364,482 41 8,890    

Total 37609,000 45     

Corrected Total 456,800 44     

a. R Squared = ,202 (Adjusted R Squared = ,144) 



 

T-toets voor geslacht en tekstvolgorde en clozeversie 

 

GESLACHT 
 

 
 

Independent Samples Test  

 Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Geslacht 

Equal variances 

assumed 

,444 ,508 -

1,259 

47 ,214 -,181 ,143 -,469 ,108 

Equal variances not 

assumed 

  -

1,257 

46,011 ,215 -,181 ,144 -,470 ,109 

 

Group Statistics  

 Tekstversie N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Geslacht 
makkelijk 23 1,43 ,507 ,106 

moeilijk 26 1,62 ,496 ,097 



GESLACHT  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Levene's Test of Equality of Error Variances a 

Dependent Variable:   Cloze_totaal_score   

F df1 df2 Sig. 

1,629 3 44 ,196 

Tests the null hypothesis that the error variance 

of the dependent variable is equal across groups. 

 a. Design: Intercept + Tekstversie + Geslacht + 

Tekstversie * Geslacht 

Descriptive Statistics  

Dependent Variable:   Cloze_totaal_score   

Tekstversie Geslacht Mean Std. Deviation N 

makkelijk 

jongen 55,1538 7,62503 13 

meisje 59,8000 4,41714 10 

Total 57,1739 6,72615 23 

moeilijk 

jongen 55,7778 4,38115 9 

meisje 55,6250 6,40703 16 

Total 55,6800 5,66216 25 

Total 

jongen 55,4091 6,37450 22 

meisje 57,2308 5,99538 26 

Total 56,3958 6,17386 48 

Tests of Between-Subjects Effects  

Dependent Variable:   Cloze_totaal_score   

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

Corrected Model 148,881a 3 49,627 1,329 ,277 ,083 

Intercept 146169,255 1 146169,255 3915,412 ,000 ,989 

Tekstversie 35,974 1 35,974 ,964 ,332 ,021 

Geslacht 57,599 1 57,599 1,543 ,221 ,034 

Tekstversie * Geslacht 65,699 1 65,699 1,760 ,191 ,038 

Error 1642,598 44 37,332    

Total 154455,000 48     

Corrected Total 1791,479 47     

a. R Squared = ,083 (Adjusted R Squared = ,021) 

Between-Subjects Factors  

 Value Label N 

Tekstversie 
1 makkelijk 23 

2 moeilijk 25 

Geslacht 
1 jongen 22 

2 meisje 26 



 

 T-toets voor geslacht en tekstvolgorde en clozeversie 
  
TEKSTVOLGORDE 

 

Group Statistics  

 Tekstversie N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Volgorde 
makkelijk 23 1,61 ,499 ,104 

moeilijk 26 1,46 ,508 ,100 

Independent Samples Test  

 Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Volgorde 

Equal variances 

assumed 

,825 ,368 1,020 47 ,313 ,147 ,144 -,143 ,437 

Equal variances not 

assumed 

  1,021 46,471 ,312 ,147 ,144 -,143 ,437 



 

 Tekstvolgorde tekst1 KENIA 

Between-Subjects Factors  

 Value Label N 

Tekstversie 

1 makkelijk 23 

2 moeilijk 25 

Volgorde 

1 Tekst 1 dan 2 22 

2 Tekst 2 dan 1 26 

 

 

 

  

 
 

 

 

Levene's Test of Equality of Error Variances a 

Dependent Variable:   Tekst1_absolute_score   

F df1 df2 Sig. 

,660 3 44 ,581 

Tests the null hypothesis that the error variance 

of the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + Tekstversie + Volgorde + 

Tekstversie * Volgorde 

Descriptive Statistics  

Dependent Variable:   Tekst1_absolute_score   

Tekstversie Volgorde Mean Std. Deviation N 

makkelijk 

Tekst 1 dan 2 28,0000 5,12348 9 

Tekst 2 dan 1 28,4286 3,69437 14 

Total 28,2609 4,20192 23 

moeilijk 

Tekst 1 dan 2 28,6154 2,95912 13 

Tekst 2 dan 1 26,4167 3,44986 12 

Total 27,5600 3,33017 25 

Total 

Tekst 1 dan 2 28,3636 3,88582 22 

Tekst 2 dan 1 27,5000 3,65787 26 

Total 27,8958 3,74870 48 

Tests of Between-Subjects Effects  

Dependent Variable:   Tekst1_absolute_score   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 37,057a 3 12,352 ,872 ,463 ,056 

Intercept 36241,575 1 36241,575 2557,864 ,000 ,983 

Tekstversie 5,689 1 5,689 ,402 ,530 ,009 

Volgorde 9,141 1 9,141 ,645 ,426 ,014 

Tekstversie * Volgorde 20,136 1 20,136 1,421 ,240 ,031 

Error 623,422 44 14,169    

Total 38013,000 48     

Corrected Total 660,479 47     

a. R Squared = ,056 (Adjusted R Squared = -,008) 



 

 Tekstvolgorde Tekst 2 ONTW.LAND 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Descriptive Statistics  

Dependent Variable:   Tekst2_absolute_score   

Tekstversie Volgorde Mean Std. Deviation N 

makkelijk 

Tekst 1 dan 2 30,5556 3,35824 9 

Tekst 2 dan 1 27,8571 3,18306 14 

Total 28,9130 3,44981 23 

moeilijk 

Tekst 1 dan 2 28,9231 3,54640 13 

Tekst 2 dan 1 27,2500 3,46738 12 

Total 28,1200 3,53930 25 

Total 

Tekst 1 dan 2 29,5909 3,48683 22 

Tekst 2 dan 1 27,5769 3,26402 26 

Total 28,5000 3,48248 48 

Levene's Test of Equality of Error Variances a 

Dependent Variable:   Tekst2_absolute_score   

F df1 df2 Sig. 

,236 3 44 ,871 

Tests the null hypothesis that the error variance 

of the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + Tekstversie + Volgorde + 

Tekstversie * Volgorde 

Between-Subjects Factors  

 Value Label N 

Tekstversie 
1 makkelijk 23 

2 moeilijk 25 

Volgorde 
1 Tekst 1 dan 2 22 

2 Tekst 2 dan 1 26 

Tests of Between-Subjects Effects  

Dependent Variable:   Tekst2_absolute_score   

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

Corrected Model 64,890a 3 21,630 1,884 ,146 ,114 

Intercept 38302,362 1 38302,362 3336,511 ,000 ,987 

Tekstversie 14,632 1 14,632 1,275 ,265 ,028 

Volgorde 55,747 1 55,747 4,856 ,033 ,099 

Tekstversie * Volgorde 3,067 1 3,067 ,267 ,608 ,006 

Error 505,110 44 11,480    

Total 39558,000 48     

Corrected Total 570,000 47     

a. R Squared = ,114 (Adjusted R Squared = ,053) 



T-toets voor geslacht en tekstvolgorde en clozeversie  

 

CLOZEVERSIE 

Group Statistics  

 Tekstversie N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Cloze_versie 

makkelijk 23 1,48 ,511 ,106 

moeilijk 26 1,50 ,510 ,100 

 

  

Independent Samples Test  

 Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Cloze_versie 

Equal variances 

assumed 

,047 ,829 -

,149 

47 ,882 -,022 ,146 -,316 ,272 

Equal variances not 

assumed 

  -

,149 

46,254 ,882 -,022 ,146 -,316 ,272 



CLOZEVERSIE  

Tekst 1:Kenia  

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levene's Test of Equality of Error Variances a 

Dependent Variable:   Tekst1_absolute_score   

F df1 df2 Sig. 

,686 3 44 ,565 

Tests the null hypothesis that the error variance 

of the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + Tekstversie + Cloze_versie 

+ Tekstversie * Cloze_versie 

Between-Subjects Factors  

 Value Label N 

Tekstversie 
1 makkelijk 23 

2 moeilijk 25 

Cloze_versie 
1 Cloze-versie A 25 

2 Cloze-versie B 23 

Descriptive Statistics  

Dependent Variable:   Tekst1_absolute_score   

Tekstversie Cloze_versie Mean Std. Deviation N 

makkelijk 

Cloze-versie A 27,5833 4,87029 12 

Cloze-versie B 29,0000 3,40588 11 

Total 28,2609 4,20192 23 

moeilijk 

Cloze-versie A 27,6923 3,63741 13 

Cloze-versie B 27,4167 3,11764 12 

Total 27,5600 3,33017 25 

Total 

Cloze-versie A 27,6400 4,18210 25 

Cloze-versie B 28,1739 3,28429 23 

Total 27,8958 3,74870 48 

Tests of Between-Subjects Effects  

Dependent Variable:   Tekst1_absolute_score   

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

Corrected Model 17,877a 3 5,959 ,408 ,748 ,027 

Intercept 37295,112 1 37295,112 2553,655 ,000 ,983 

Tekstversie 6,498 1 6,498 ,445 ,508 ,010 

Cloze_versie 3,892 1 3,892 ,267 ,608 ,006 

Tekstversie * Cloze_versie 8,562 1 8,562 ,586 ,448 ,013 

Error 642,603 44 14,605    

Total 38013,000 48     

Corrected Total 660,479 47     

a. R Squared = ,027 (Adjusted R Squared = -,039) 



CLOZEVERSIE  

Tekst 2: Ontwikkelingslanden  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Descriptive Statistics  

Dependent Variable:   Tekst2_absolute_score   

Tekstversie Cloze_versie Mean Std. Deviation N 

makkelijk 

Cloze-versie A 30,2500 2,52713 12 

Cloze-versie B 27,4545 3,83050 11 

Total 28,9130 3,44981 23 

moeilijk 

Cloze-versie A 29,9231 2,81252 13 

Cloze-versie B 26,1667 3,27062 12 

Total 28,1200 3,53930 25 

Total 

Cloze-versie A 30,0800 2,62869 25 

Cloze-versie B 26,7826 3,52854 23 

Total 28,5000 3,48248 48 

Between-Subjects Factors  

 Value Label N 

Tekstversie 
1 makkelijk 23 

2 moeilijk 25 

Cloze_versie 
1 Cloze-versie A 25 

2 Cloze-versie B 23 

Levene's Test of Equality of Error Variances a 

Dependent Variable:   Tekst2_absolute_score   

F df1 df2 Sig. 

,654 3 44 ,585 

Tests the null hypothesis that the error variance 

of the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + Tekstversie + Cloze_versie 

+ Tekstversie * Cloze_versie 

Tests of Between-Subjects Effects  

Dependent Variable:   Tekst2_absolute_score   

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

Corrected Model 140,433a 3 46,811 4,795 ,006 ,246 

Intercept 38712,064 1 38712,064 3965,227 ,000 ,989 

Tekstversie 7,795 1 7,795 ,798 ,376 ,018 

Cloze_versie 128,332 1 128,332 13,145 ,001 ,230 

Tekstversie * Cloze_versie 2,761 1 2,761 ,283 ,598 ,006 

Error 429,567 44 9,763    

Total 39558,000 48     

Corrected Total 570,000 47     

a. R Squared = ,246 (Adjusted R Squared = ,195) 


