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Bijlage 1A: originele toerismetekst 

 

BuiteNland  VMBO-KGT Aardrijkskunde voor de basisvorming (tweede druk, tweede oplage) 

Red: Van der Berg. G.  

Auteurs: Bloothoofd, T., de Boer, M., Botter, H., van Oorschot, F. & van der Berg, G. AK, EPN: 2007 

 

Hoofdstuk 6.1 Wat is toerisme? 

Waar ga jij naartoe? 

Ga jij het liefst elk jaar naar dezelfde camping waar je je vrienden van vorig jaar weer ziet? Of droom 

je van een avontuurlijke reis naar een ver land? Waar je in de rammelende bus naast en 

boerenvrouw zit die haar mand met kippen zolang op jouw schoot zet? Of ga je liever luieren aan het 

strand? 

Toerisme wereldwijd 

Als je op vakantie gaat, ben je een toerist. Een toerist is iemand die voor zijn plezier ten minste één 

nacht en ten hoogste één jaar buitenshuis verblijft. Als de toerist in zijn eigen land op vakantie gaat, 

noem je dat binnenlands toerisme. Een Frans stel dat hun huwelijksreis naar Parijs maakt, noem je 

binnenlandse toeristen. Maar als de mensen naar het buitenland op vakantie gaan, spreek je van 

internationaal toerisme. Dus als jij op vakantie naar Turkije gaat, ben je een internationale toerist. In 

de hele wereld gaan er per jaar wel 700 miljoen mensen op vakantie naar het buitenland. Dat wordt 

aan de grens van elk land geteld. In bron 1 zie je waar ze naartoe gaan en ook hoeveel ze uitgeven. 

De meeste toeristen komen uit de westerse landen. Zij hebben genoeg geld om op vakantie te gaan. 

In het toerisme wordt veel geld uitgegeven, maar ook veel geld verdiend. Vergelijk de prijs van een 

ijsje op het strand maar eens met de prijs in de supermarkt. Er is dan ook veel werkgelegenheid in 

het toerisme: van elke vijftien werknemers in de wereld werkt er één in het toerisme. 

Steeds vaker, steeds verder 

Toen je grootouders nog jong waren, was op vakantie gaan nog bijzonder. Rond 1950 gingen de 

meeste mensen maar een weekje op vakantie. Ze gingen dan op de fiets naar de bossen of met de 

trein naar zee. Alleen rijke mensen maakten grote reizen. Intussen is er veel veranderd. Een weekje 

bruinen op Curaçao is al niet meer zo bijzonder. Veel mensen gaan twee keer op vakantie, 's zomers 

en 's winters. En soms gaan ze tussendoor nog weekendjes weg. Kortom: we gaan steeds vaker op 

vakantie en we gaan steeds verder. Dat komt doordat de hogere welvaart heeft gezorgd voor hogere 

inkomens, meer vrije tijd en beter vervoer (zie bron 2). 

 

 

 

 



 

 

Bijlage 1b: originele cultuurtekst 

 

Terra vmbo kgt 1 informatieboek (tweede editie) 
Kunnen, L., Nonnekes, H., Reichard, A. & J. Remmers-Kamp 
Redactie: H. Nonnekes & A. Reichard 
Wolters-Noordhoff, 2003 
pp. 38-39 
 

3.1 Waarom gedragen mensen zich verschillend? 
 
A. Wat zijn kenmerken van cultuur? 
 
Vanaf je geboorte begin je met leren. Je leert praten en wat je wel en niet mag eten. Je leert hoe je 
mensen begroet. Je leert wat goed is en wat slecht. Je leert nog honderd dingen meer. Niet alleen je 
ouders leren je gewoonten en gebruiken. Ook van broers en zussen, de rest van de familie en de 
buren leer je. School, televisie en vrienden krijgen invloed op je. Mensen die in eenzelfde land 
opgroeien, leren dezelfde cultuur.  
Cultuur is taal, godsdienst, gewoonten en gebruiken van een groep mensen.  Een cultuur herken je 
aan taal en godsdienst. Cultuur herken je ook aan symbolen, helden, en rituelen.  
Symbolen zijn woorden, gebaren of voorwerpen met een speciale betekenis in een cultuur. De 
Nederlandse vlag is een voorbeeld. Of je duim omhoog steken als iemand iets goeds doet. 
Helden zijn figuren met eigenschappen die in een cultuur belangrijk zijn. Mohammed is een 
belangrijke man voor islamieten. Jezus is belangrijk voor alle christenen. En Maria wordt door rooms-
katholieken vereerd.  
Rituelen zijn vaste handelingen die in een cultuur belangrijk zijn. De vlag halfstok hangen bij 
dodenherdenking op 4 mei is een voorbeeld. Kijk maar eens of je een symbool, held of ritueel in 
BRON 4 herkent.   
 
B. Welke verschillen zijn er in denken en doen? 
 
Elke cultuur heeft ook waarden. Waarden zijn ideeën over goed en slecht, over normaal en 
abnormaal. Jij leert dat stelen slecht is. Dus betaal je bij de kassa. Als christen en islamiet leer je dat 
je moet zorgen voor mensen in moeilijkheden. Daarom geef je geld aan een collecte. Cultuur heeft 
dus alles te maken met je denken en je doen. Omdat de waarden per cultuur kunnen verschillen, 
begrijp je mensen uit een andere cultuur niet altijd. 
In verschillende culturen denken mensen anders over de vraag: Wat is waardevoller, de groep of het 
individu (‘ik’)? In BRON 5 zie je die verschillen goed. Een belangrijke groep is de familie. In een 
cultuur waar de groep belangrijk is, blijf je de groep altijd trouw. Je komt voor elkaar op. Je hebt 
dezelfde mening als de rest van de groep. Als ‘ik’ belangrijker is, dan leer je zelf te kiezen. Je moet 
voor jezelf kunnen zorgen en je hebt je eigen mening. Als je BRON 6 leest, herken je vast en zeker 
een verschil met jouw manier van denken en doen. 

 

 

 

 



 

Bijlage 2: Rationele cloze-ontwerp 

 

Cloze-ontwerp  

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 1
e
 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 3a: Tekstmanipulatie toerisme 

 

 

Zin 
nr. 

Origineel Makkelijk Moeilijk Aantal 
Manipulaties  

Opmerkingen 

1 Wat is toerisme? 
 

Wat verstaan we onder toerisme?   Wat wordt er onder toerisme 
verstaan?  

1 Titel 

2 Toerisme wereldwijd 
 

Toerisme wereldwijd Toerisme wereldwijd 0  Tussenkopje 

3 Als je op vakantie gaat, ben je een 
toerist. 

Als je op vakantie gaat, ben je een 
toerist. 

Wie op vakantie gaat, is een toerist.  1  

4 Een toerist is iemand die voor zijn 
plezier ten minste één nacht en ten 
hoogste één jaar buitenshuis verblijft. 

Je bent een toerist als je voor je 
plezier ten minste één nacht en ten 
hoogste één jaar buitenshuis verblijft. 

Een toerist is iemand die voor zijn 
plezier ten minste één nacht en ten 
hoogste één jaar buitenshuis verblijft. 

3  

5 Als de toerist in zijn eigen land op 
vakantie gaat, noem je dat 
binnenlands toerisme. 

Als je in je eigen land op vakantie 
gaat, noem je dat binnenlands 
toerisme.  

Als men in het eigen land op vakantie 
gaat, wordt dat binnenlands toerisme 
genoemd.  

3  

6 Een Frans stel dat hun huwelijksreis 
naar Parijs maakt, noem je 
binnenlandse toeristen. 

Franse geliefden die hun 
huwelijksreis naar Parijs maken, 
noem je binnenlandse toeristen. 

Franse geliefden die hun 
huwelijksreis naar Parijs maken, 
worden binnenlandse toeristen 
genoemd.  

1 Veranderd voor 
ev/mv 

7 Maar als de mensen naar het 
buitenland op vakantie gaan, spreek 
je van internationaal toerisme. 

Maar als je naar het buitenland op 
vakantie gaat, spreek je van 
internationaal toerisme.  

Maar als de mensen naar het 
buitenland op vakantie gaan, wordt 
er van internationaal toerisme 
gesproken.  

2  

8 Dus als jij op vakantie naar Turkije 
gaat, ben je een internationale 
toerist. 

Dus als jij op vakantie naar Turkije 
gaat, ben je een internationale 
toerist. 

Dus als een Nederlander op vakantie 
naar Turkije gaat, is diegene een 
internationale toerist.  

2  

9 In de hele wereld gaan er per jaar wel 
700 miljoen mensen op vakantie naar 
het buitenland 

In de hele wereld gaan er per jaar wel 
700 miljoen mensen op vakantie naar 
het buitenland 

In de hele wereld gaan er per jaar wel 
700 miljoen mensen op vakantie naar 
het buitenland 

0  



10 Dat wordt aan de grens van elk land 
geteld. 

Dat tellen ze aan de grens van elk 
land. 

Dat wordt aan de grens van elk land 
geteld. 

1  

11 In bron 1 zie je waar ze naartoe gaan 
en ook hoeveel ze uitgeven. 

   Verwijzing naar bron 

12 De meeste toeristen komen uit de 
westerse landen. 

De meeste toeristen komen uit de 
westerse landen. 

De meeste toeristen komen uit de 
westerse landen. 

0  

13 Zij hebben genoeg geld om op 
vakantie te gaan. 

Zij verdienen genoeg geld om op 
vakantie te gaan. 

Door hen wordt genoeg geld 
verdiend om op vakantie te gaan. 

1  

14 In het toerisme wordt veel geld 
uitgegeven, maar ook veel geld 
verdiend. 

Je kunt veel geld aan toerisme 
uitgeven, maar je kunt er ook veel 
aan verdienen.  

Er kan veel geld aan toerisme worden 
uitgegeven, maar er kan ook veel aan 
verdiend worden.  

2  

15 Vergelijk de prijs van een ijsje op het 
strand maar eens met de prijs in de 
supermarkt. 

Dat kan je zien als je de prijs van een 
ijsje op het strand vergelijkt met de 
prijs in de supermarkt.  

Dat kan men zien als men de prijs van 
een ijsje op het strand vergelijkt met 
de prijs in de supermarkt.  

2  

16 Er is dan ook veel werkgelegenheid in 
het toerisme: van elke vijftien 
werknemers in de wereld werkt er 
één in het toerisme.  

Er is dan ook veel werkgelegenheid in 
het toerisme: van elke vijftien 
werknemers in de wereld werkt er 
één in het toerisme. 

Er is dan ook veel werkgelegenheid in 
het toerisme: van elke vijftien 
werknemers in de wereld wordt er 
door één in het toerisme gewerkt.  

1  

17 Steeds vaker, steeds verder We gaan steeds vaker en steeds 
verder weg 

Men gaat steeds vaker en steeds 
verder weg 

1 Tussenkopje wordt 
zin in lopende tekst 

18 Toen je grootouders nog jong waren, 
was op vakantie gaan nog bijzonder. 

Tachtig jaar geleden vonden mensen 
op vakantie gaan nog bijzonder. 

Tachtig jaar geleden werd op 
vakantie gaan nog bijzonder 
gevonden.  

1  

19 Rond 1950 gingen de meeste mensen 
maar een weekje op vakantie. 

Rond 1950 ging je meestal maar een 
weekje op vakantie. 

Rond 1950 ging men meestal maar 
een weekje op vakantie. 

1  

20 Ze gingen dan op de fiets naar de 
bossen of met de trein naar zee. 

Je ging dan op de fiets naar de bossen 
of met de trein naar de zee.  

Men ging dan op de fiets naar de 
bossen of met de trein naar de zee.  

1  

21 Alleen rijke mensen maakten grote 
reizen. 

Alleen als je rijk was, maakte je grote 
reizen.  

Alleen wie rijk was, maakte grote 
reizen.  

2  

22 Intussen is er veel veranderd. Intussen is er veel veranderd.  Intussen is er veel veranderd. 0  

23 Een weekje bruinen op Curaçao is al 
niet meer zo bijzonder. 

Een weekje bruinen op Curaçao 
vinden we al niet meer zo bijzonder. 

Een weekje bruinen op Curaçao 
wordt al niet meer zo bijzonder 
gevonden.  

2  



24 Veel mensen gaan twee keer op 
vakantie, 's zomers en 's winters. 

We gaan vaak twee keer op vakantie, 
's zomers en 's winters.  

Men gaat vaak twee keer op 
vakantie, 's zomers en 's winters.  

1  

25 En soms gaan ze tussendoor nog 
weekendjes weg. 

En soms gaan we tussendoor nog 
weekendjes weg.  

En soms gaat men tussendoor nog 
weekendjes weg.  

1  

26 Kortom: we gaan steeds vaker op 
vakantie en we gaan steeds verder. 

Kortom: we gaan steeds vaker op 
vakantie en we gaan steeds verder. 

Kortom: men gaat steeds vaker op 
vakantie en men gaat steeds verder.  

2  

27 Dat komt doordat de hogere welvaart 
heeft gezorgd voor hogere inkomens, 
meer vrije tijd en beter vervoer. 

Dat komt doordat de hogere welvaart 
ervoor heeft gezorgd dat we hogere 
inkomens hebben en dat we meer 
vrije tijd en beter vervoer hebben.  

Dat komt doordat de hogere welvaart 
heeft gezorgd voor hogere inkomens, 
meer vrije tijd en beter vervoer. 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage 3b: Tekstmanipulatie cultuur 

 

 

Zin 
nr. 

Origineel Makkelijk Moeilijk Aantal 
Manipulaties  

Opmerkingen 

1 Waarom gedragen mensen zich 
verschillend? 

Waarom gedragen mensen zich 
verschillend? 

Waarom gedragen mensen zich 
verschillend? 

0 Titel 

2 A. Wat zijn kenmerken van cultuur?    tussenkopje 

3 Vanaf je geboorte begin je met leren.  Vanaf je geboorte begin je met leren. Vanaf de geboorte begint men met 
leren. 

1  

4 Je leert praten en wat je wel en niet 
mag eten.  

Je leert hoe je moet praten en wat je 
wel en niet mag eten.  

Men leert hoe men moet praten en 
wat men wel en niet mag eten. 

3  

5 Je leert hoe je mensen begroet.  Je leert hoe je mensen moet 
begroeten.  

Men leert hoe mensen moeten 
worden begroet. 

2  

6 Je leert wat goed is en wat slecht.  Je leert wat goed is en wat slecht.  Men leert wat goed is en wat slecht. 1  

7 Je leert nog honderd dingen meer.  Je leert nog honderd dingen meer.  Men leert nog honderd dingen meer. 1  

8 Niet alleen je ouders leren je 
gewoonten en gebruiken.  

Niet alleen je ouders leren je 
gewoonten en gebruiken.  

Niet alleen van de ouders worden 
gewoonten en gebruiken geleerd. 

3  

9 Ook van broers en zussen, de rest van 
de familie en de buren leer je.  

Ook van je broers en zussen, de rest 
van je familie en je buren leer je.  

Ook van broers en zussen, de rest van 
de familie en de buren leert men. 

4  

10 School, televisie en vrienden krijgen 
invloed op je.  

School, televisie en vrienden 
beïnvloeden je. 

Door school, televisie en vrienden 
worden mensen beïnvloed. 

2  

11 Mensen die in eenzelfde land 
opgroeien, leren dezelfde cultuur.  

Als je in hetzelfde land opgroeit, leer 
je dezelfde cultuur. 

Wie in hetzelfde land opgroeit, leert 
dezelfde cultuur. 

1  

12 Cultuur is taal, godsdienst, 
gewoonten en gebruiken van een 
groep mensen.   

Met ‘cultuur’ bedoelen we taal, 
godsdienst, gewoonten en gebruiken 
van een groep mensen.   

Met ‘cultuur’ wordt bedoeld taal, 
godsdienst, gewoonten en gebruiken 
van een groep mensen.   

2 ? Tussenplaatsing 

13 Een cultuur herken je aan taal en 
godsdienst.  

Een cultuur kun je herkennen aan de 
taal en godsdienst. 

Een cultuur kan worden herkend aan 
de taal en godsdienst. 

2  



14 Cultuur herken je ook aan symbolen, 
helden, en rituelen.  

Cultuur kun je ook herkennen aan 
symbolen, helden, en rituelen. 

Cultuur kan ook worden herkend aan 
symbolen, helden, en rituelen. 

2  

15 Symbolen zijn woorden, gebaren of 
voorwerpen met een speciale 
betekenis in een cultuur.  

Met ‘symbolen’ bedoelen we 
woorden, gebaren of voorwerpen 
met een speciale betekenis in je 
cultuur. 

Met ‘symbolen’ worden bedoeld 
woorden, gebaren of voorwerpen 
met een speciale betekenis in een 
cultuur. 

1 ? Tussenplaatsing 

16 De Nederlandse vlag is een 
voorbeeld.  

Onze Nederlandse vlag is een 
voorbeeld. 

De Nederlandse vlag is een 
voorbeeld. 

1  

17 Of je duim omhoog steken als iemand 
iets goeds doet. 

Een ander voorbeeld is je duim 
omhoog steken als iemand iets goeds 
doet. 

Een ander voorbeeld is de duim 
omhoog steken als iemand iets goeds 
doet. 

1  

18 Helden zijn figuren met 
eigenschappen die in een cultuur 
belangrijk zijn.  

Met ‘helden’ bedoelen we figuren 
met eigenschappen die in je cultuur 
belangrijk zijn. 

Met ‘helden’ worden bedoeld figuren 
met eigenschappen die in een cultuur 
belangrijk worden gevonden. 

4 ? Tussenplaatsing 

19 Mohammed is een belangrijke man 
voor islamieten.  

Islamieten zien Mohammed als een 
belangrijke man. 

Door islamieten wordt Mohammed 
als een belangrijke man gezien.  

1  

20 Jezus is belangrijk voor alle 
christenen.  

Christenen vinden Jezus belangrijk.  Jezus wordt door christenen 
belangrijk gevonden.  

1  

21 En Maria wordt door rooms-
katholieken vereerd.  

En rooms-katholieken vereren Maria. En Maria wordt door rooms-
katholieken vereerd. 

1  

22 Rituelen zijn vaste handelingen die in 
een cultuur belangrijk zijn.  

Rituelen zijn vaste handelingen die in 
je cultuur belangrijk zijn. 

Rituelen zijn vaste handelingen die in 
je cultuur belangrijk worden 
gevonden. 

2  

23 De vlag halfstok hangen bij 
dodenherdenking op 4 mei is een 
voorbeeld.  

De vlag halfstok hangen bij 
dodenherdenking op 4 mei is een 
voorbeeld. 

De vlag halfstok hangen bij 
dodenherdenking op 4 mei is een 
voorbeeld. 

0  

24 Kijk maar eens of je een symbool, 
held of ritueel in BRON 4 herkent.   

   Verwijzing naar bron 

25 B. Welke verschillen zijn er in denken 
en doen? 

   tussenkopje 

26 Elke cultuur heeft ook waarden.  Elke cultuur heeft ook waarden. Elke cultuur heeft ook waarden. 0  

27 Waarden zijn ideeën over goed en 
slecht, over normaal en abnormaal.  

Waarden zijn ideeën over goed en 
slecht, over normaal en abnormaal. 

Waarden zijn ideeën over goed en 
slecht, over normaal en abnormaal. 

0  



28 Jij leert dat stelen slecht is.  Jij leert dat stelen slecht is. Men leert dat stelen slecht is. 1  

29 Dus betaal je bij de kassa.  Dus betaal je bij de kassa. Dus betaalt men bij de kassa. 1  

30 Als christen en islamiet leer je dat je 
moet zorgen voor mensen in 
moeilijkheden.  

Als christen en islamiet leer je dat je 
moet zorgen voor mensen in 
moeilijkheden. 

Christenen en islamieten leren dat ze 
moet zorgen voor mensen in 
moeilijkheden. 

3  

31 Daarom geef je geld aan een collecte.  Daarom geef je geld aan een collecte Daarom wordt er door hen geld 
gegeven aan een collecte. 

2  

32 Cultuur heeft dus alles te maken met 
je denken en je doen.  

Cultuur heeft dus alles te maken met 
je denken en je doen. 

Cultuur heeft dus alles te maken met 
het denken en doen van mensen. 

2  

33 Omdat de waarden per cultuur 
kunnen verschillen, begrijp je mensen 
uit een andere cultuur niet altijd. 

Omdat de waarden per cultuur 
kunnen verschillen, begrijp je mensen 
uit een andere cultuur niet altijd. 

Omdat de waarden per cultuur 
kunnen verschillen, worden mensen 
uit een andere cultuur niet altijd 
begrepen. 

2  

34 In verschillende culturen denken 
mensen anders over de vraag: Wat is 
waardevoller, de groep of het 
individu (‘ik’)?  

In verschillende culturen denken 
mensen anders over de vraag: Wat is 
waardevoller, de groep of het 
individu (‘ik’)? 

In verschillende culturen wordt door 
mensen anders gedacht over de 
vraag: Wat is waardevoller, de groep 
of het individu (‘ik’)? 

1  

35 In BRON 5 zie je die verschillen goed.     Verwijzing naar bron 

36 Een belangrijke groep is de familie.  Een belangrijke groep is je familie. Een belangrijke groep is de familie. 1  

37 In een cultuur waar de groep 
belangrijk is, blijf je de groep altijd 
trouw.  

In een cultuur waar de groep het 
belangrijkst is, blijf je de groep altijd 
trouw. 

In een cultuur waar de groep het 
belangrijkst wordt gevonden, blijft 
men de groep altijd trouw. 

2  

38 Je komt voor elkaar op.  Je komt voor elkaar op. Er wordt voor elkaar opgekomen. 2  

39 Je hebt dezelfde mening als de rest 
van de groep.  

Je hebt dezelfde mening als de rest 
van jouw groep. 

Men heeft dezelfde mening als de 
rest van de groep. 

2  

40 Als ‘ik’ belangrijker is, dan leer je zelf 
te kiezen.  

Als ‘ik’ belangrijker is, dan leer je aan 
zelf te kiezen. 

Als ‘ik’ belangrijker is, dan wordt er 
aangeleerd zelf te kiezen. 

2 ? 

41 Je moet voor jezelf kunnen zorgen en 
je hebt je eigen mening.  

Je moet voor jezelf kunnen zorgen en 
je hebt je eigen mening. 

Men moet voor zichzelf kunnen 
zorgen en men heeft zijn eigen 
mening. 

4  

42 Als je BRON 6 leest, herken je vast en 
zeker een verschil met jouw manier 
van denken en doen. 

   Verwijzing naar bron 



Bijlage 4a: cloze-ontwerp toerismetekst. Groene woorden verdwijnen bij versie A, blauwe woorden verdwijnen bij versie B en 

gele woorden verdwijnen bij beide versies  

 

Bron:  Bloothoofd, T., de Boer, M., Botter, H., van Oorschot, F. & van der Berg, G. (2007).  

 BuiteNland . VMBO-KGT Aardrijkskunde voor de basisvorming. Hoofdstuk 6.1. AK, EPN (tweede druk, tweede oplage). 

Makkelijke versie:  314 woorden / 25 zinnen 

Moeilijke versie:  316 woorden / 25 zinnen 

Aantal manipulaties: 39 manipulaties 

Aantal gaten: 31 

 

Zin 
nr. 

Makkelijk Moeilijk 

1 Wat verstaan we onder toerisme?   Wat wordt er onder toerisme verstaan? 

2 Als je op vakantie gaat, ben je een toerist. Wie op vakantie gaat, is een toerist.  

3 Je bent een toerist als je voor je plezier ten minste één nacht en ten hoogste 
één jaar buitenshuis verblijft. 

Iemand is een toerist als hij voor zijn plezier ten minste één nacht en ten hoogste 
één jaar buitenshuis verblijft. 

4 Als je in je eigen land op vakantie gaat, noem je dat binnenlands toerisme.  Als men in het eigen land op vakantie gaat, wordt dat binnenlands toerisme 
genoemd.  

5 Franse geliefden die hun huwelijksreis naar Parijs maken, noem je 
binnenlandse toeristen. 

Franse geliefden die hun huwelijksreis naar Parijs maken, worden binnenlandse 
toeristen genoemd.  

6 Maar als je naar het buitenland op vakantie gaat, spreek je van internationaal 
toerisme.  

Maar als mensen naar het buitenland op vakantie gaan, wordt er van 
internationaal toerisme gesproken.  

7 Dus als jij op vakantie naar Turkije gaat, ben je een internationale toerist. Dus als een Nederlander op vakantie naar Turkije gaat, is diegene een 
internationale toerist.  

8 In de hele wereld gaan er per jaar wel 700 miljoen mensen op vakantie naar het 
buitenland. 

In de hele wereld gaan er per jaar wel 700 miljoen mensen op vakantie naar het 
buitenland. 

9 Dat tellen ze aan de grens van elk land. Dat wordt aan de grens van elk land geteld. 

10 De meeste toeristen komen uit de westerse landen. De meeste toeristen komen uit de westerse landen. 

11 Zij verdienen genoeg geld om op vakantie te gaan. Door hen wordt genoeg geld verdiend om op vakantie te gaan. 

12 Je kunt veel geld aan toerisme uitgeven, maar je kunt er ook veel aan 
verdienen.  

Er kan veel geld aan toerisme worden uitgegeven, maar er kan ook veel aan 
verdiend worden.  



13 Dat kan je zien als je de prijs van een ijsje op het strand vergelijkt met de prijs 
in de supermarkt.  

Dat kan men zien als men de prijs van een ijsje op het strand vergelijkt met de 
prijs in de supermarkt.  

14 Er is dan ook veel werkgelegenheid in het toerisme: van elke vijftien 
werknemers in de wereld werkt er één in het toerisme. 

Er is dan ook veel werkgelegenheid in het toerisme: van elke vijftien werknemers 
in de wereld werkt er één in het toerisme. 

15 We gaan steeds vaker en steeds verder weg. Men gaat steeds vaker en steeds verder weg. 

16 Tachtig jaar geleden vonden mensen op vakantie gaan nog bijzonder. Tachtig jaar geleden werd op vakantie gaan nog bijzonder gevonden. 

17 Rond 1950 ging je meestal maar een weekje op vakantie. Rond 1950 ging men meestal maar een weekje op vakantie. 

18 Je ging dan op de fiets naar de bossen of met de trein naar de zee.  Men ging dan op de fiets naar de bossen of met de trein naar de zee.  

19 Alleen als je rijk was, maakte je grote reizen.  Alleen wie rijk was, maakte grote reizen.  

20 Intussen is er veel veranderd.  Intussen is er veel veranderd. 

21 Een weekje bruinen op Curaçao vinden we al niet meer zo bijzonder. Een weekje bruinen op Curaçao wordt al niet meer zo bijzonder gevonden.  

22 We gaan vaak twee keer op vakantie, 's zomers en 's winters.  Men gaat vaak twee keer op vakantie, 's zomers en 's winters.  

23 En soms gaan we tussendoor nog weekendjes weg.  En soms gaat men tussendoor nog weekendjes weg.  

24 Kortom: we gaan steeds vaker op vakantie en we gaan steeds verder. Kortom: men gaat steeds vaker op vakantie en men gaat steeds verder.  

25 Dat komt doordat de hogere welvaart ervoor heeft gezorgd dat we hogere 
inkomens hebben en dat we meer vrije tijd en beter vervoer hebben.  

Dat komt doordat de hogere welvaart ervoor heeft gezorgd dat mensen hogere 
inkomens hebben en dat men meer vrije tijd en beter vervoer heeft. 

 



Bijlage 4b: cloze-ontwerp cultuurtekst. Groene woorden verdwijnen bij versie A, blauwe woorden verdwijnen bij versie B en 

gele woorden verdwijnen bij beide versies  

 

Bron:  Kunnen, L., Nonnekes, H., Reichard, A. & Remmers-Kamp, J. (2003). Terra vmbo kgt 1 informatieboek. Hoofdstuk 3.1  

 (pp. 38-39). Wolters-Noordhoff (tweede editie).  

Makkelijke versie:  360 woorden /  37 zinnen 

Moeilijke versie:  373 woorden /  37 zinnen 

Aantal manipulaties:  51 manipulaties 

Aantal gaten: 37 gaten 

 

Zin nr. Makkelijk Moeilijk 

1 Waarom gedragen mensen zich verschillend? Waarom gedragen mensen zich verschillend? 

2 Vanaf je geboorte begin je met leren. Vanaf de geboorte begint men met leren. 

3 Je leert hoe je moet praten en wat je wel en niet mag eten.  Men leert hoe men moet praten en wat men wel en niet mag eten. 

4 Je leert hoe je mensen moet begroeten.  Men leert hoe mensen moeten worden begroet. 

5 Je leert wat goed is en wat slecht.  Men leert wat goed is en wat slecht. 

6 Je leert nog honderd dingen meer.  Men leert nog honderd dingen meer. 

7 Niet alleen je ouders leren je gewoonten en gebruiken.  Niet alleen van de ouders worden gewoonten en gebruiken geleerd. 

8 Ook van je broers en zussen, de rest van je familie en je buren leer 
je.  

Ook van broers en zussen, de rest van de familie en de buren leert men. 

9 School, televisie en vrienden beïnvloeden je. Door school, televisie en vrienden worden mensen beïnvloed. 

10 Als je in hetzelfde land opgroeit, leer je dezelfde cultuur. Wie in hetzelfde land opgroeit, leert dezelfde cultuur. 

11 Met cultuur bedoelen we taal, godsdienst, gewoonten en 
gebruiken van een groep mensen.   

Met cultuur wordt bedoeld taal, godsdienst, gewoonten en gebruiken van een groep 
mensen.   

12 Een cultuur kun je herkennen aan de taal en godsdienst. Een cultuur kan worden herkend aan de taal en godsdienst. 

13 Cultuur kun je ook herkennen aan symbolen, helden, en rituelen. Cultuur kan ook worden herkend aan symbolen, helden, en rituelen. 

14 Met symbolen bedoelen we woorden, gebaren of voorwerpen 
met een speciale betekenis in je cultuur. 

Met symbolen worden bedoeld woorden, gebaren of voorwerpen met een speciale 
betekenis in een cultuur. 

15 Onze Nederlandse vlag is een voorbeeld. De Nederlandse vlag is een voorbeeld. 



16 Een ander voorbeeld is je duim omhoog steken als iemand iets 
goeds doet. 

Een ander voorbeeld is de duim omhoog steken als iemand iets goeds doet. 

17 Met helden bedoelen we figuren met eigenschappen die in je 
cultuur belangrijk zijn. 

Met helden worden bedoeld figuren met eigenschappen die in een cultuur belangrijk 
worden gevonden. 

18 Moslims zien Mohammed als een belangrijke man. Door moslims wordt Mohammed gezien als een belangrijke man.  

19 Alle christenen vinden Jezus belangrijk.  Jezus wordt door alle christenen belangrijk gevonden.  

20 En katholieken vereren Maria. En Maria wordt door katholieken vereerd. 

21 Rituelen zijn vaste handelingen die in je cultuur belangrijk zijn. Rituelen zijn vaste handelingen die in een cultuur belangrijk worden gevonden. 

22 De vlag halfstok hangen bij Dodenherdenking op 4 mei is een 
voorbeeld. 

De vlag halfstok hangen bij Dodenherdenking op 4 mei is een voorbeeld. 

23 Elke cultuur heeft ook waarden. Elke cultuur heeft ook waarden. 

24 Waarden zijn ideeën over goed en slecht, over normaal en 
abnormaal. 

Waarden zijn ideeën over goed en slecht, over normaal en abnormaal. 

25 Jij leert dat stelen slecht is. Men leert dat stelen slecht is. 

26 Dus betaal je bij de kassa. Dus betaalt men bij de kassa. 

27 Als christen en islamiet leer je dat je moet zorgen voor mensen in 
moeilijkheden. 

Christenen en islamieten leren dat ze moeten zorgen voor mensen in moeilijkheden. 

28 Daarom geef je geld aan een collecte. Daarom wordt er door hen geld gegeven aan een collecte. 

29 Cultuur heeft dus alles te maken met je denken en je doen. Cultuur heeft dus alles te maken met het denken en doen van mensen. 

30 Omdat de waarden per cultuur kunnen verschillen, begrijp je 
mensen uit een andere cultuur niet altijd. 

Omdat de waarden per cultuur kunnen verschillen, worden mensen uit een andere cultuur 
niet altijd begrepen. 

31 In verschillende culturen denken mensen anders over de vraag: 
Wat is waardevoller, de groep of het individu (‘ik’)? 

In verschillende culturen wordt door mensen anders gedacht over de vraag: Wat is 
waardevoller, de groep of het individu (‘ik’)? 

32 Een belangrijke groep is je familie. Een belangrijke groep is de familie. 

33 In een cultuur waar de groep het belangrijkst is, blijf je de groep 
altijd trouw. 

In een cultuur waar de groep het belangrijkst wordt gevonden, blijft men de groep altijd 
trouw. 

34 Je komt voor elkaar op. Er wordt voor elkaar opgekomen. 

35 Je hebt dezelfde mening als de rest van jouw groep. Men heeft dezelfde mening als de rest van de groep. 

36 Als ‘ik’ belangrijker is, dan leer je aan zelf te kiezen. Als ‘ik’ belangrijker is, dan leert men aan zelf te kiezen. 

37 Je moet voor jezelf kunnen zorgen en je hebt je eigen mening. Men moet voor zichzelf kunnen zorgen en men heeft zijn eigen mening. 



 

 

Bijlage 5a: cloze A, persoonlijke cultuurtekst 

 

Waarom gedragen mensen zich verschillend? 

Vanaf je geboorte begin je met leren. Je                                 hoe je moet praten en wat je wel en 

niet mag eten. Je                                 hoe je mensen moet begroeten. Je 

                                  wat goed is en wat slecht. Je leert nog honderd                                                                                                                                            

                                 meer. Niet alleen je ouders leren je gewoonten en                          .                 

Ook van je broers en zussen, de                                 van je familie en je buren  

                                  je. School, televisie en                                 beïnvloeden je. Als je in 

hetzelfde land opgroeit,                                  je dezelfde cultuur. Met cultuur bedoelen we taal, 

godsdienst, gewoonten en                                 van een groep mensen.  Een 

                                 kun je herkennen aan de taal en godsdienst.                                     

                                 kun je ook herkennen aan symbolen, helden, en                            .                  

Met symbolen bedoelen we woorden, gebaren of voorwerpen met een speciale  

                                  in je cultuur. Onze Nederlandse vlag is een                                 . Een ander 

voorbeeld is je duim omhoog steken als iemand iets goeds doet. Met 

                                  bedoelen we figuren met eigenschappen die in je                                  

                                 belangrijk zijn. Moslims zien Mohammed als een                                                                        

                                 man. Alle christenen vinden Jezus                                 . En                                                                     

                                 vereren Maria. Rituelen zijn vaste                                 die in je cultuur 

belangrijk zijn. De                                 halfstok hangen bij Dodenherdenking op 4 mei is een 

voorbeeld.  

 

 

 

 



 

 

Elke cultuur heeft ook                                 . Waarden zijn ideeën over goed en slecht, over normaal 

en abnormaal. Jij                                 dat stelen slecht is. Dus                         je                           

bij de kassa. Als christen en                                 leer je dat je moet zorgen voor 

                                  in moeilijkheden. Daarom geef je geld aan een                             .                                    

Cultuur heeft dus alles te maken met je denken en je                                 . Omdat de waarden per 

cultuur kunnen                                 , begrijp je mensen uit een andere cultuur                                 

altijd. In verschillende culturen denken                                                                   

                                 anders over de vraag: Wat is waardevoller, de                              of                                  

het individu (‘ik’)? Een belangrijke                                 is je familie. In een cultuur waar de                                   

                                 het belangrijkst is, blijf je de groep altijd trouw. Je komt voor elkaar op. Je hebt 

dezelfde                                 als de rest van jouw groep. Als ‘ik’ belangrijker is, dan leer je aan zelf 

te                                 . Je moet voor jezelf kunnen zorgen en je hebt je eigen mening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bijlage 5b: cloze A, persoonlijke toerismetekst 

 

Wat verstaan we onder toerisme?   

Als je op vakantie gaat, ben je een toerist. Je bent een                                 als je voor je plezier ten 

minste één nacht en ten hoogste één jaar buitenshuis                                 . Als je in je eigen                                 

op vakantie gaat, noem je dat binnenlands                               .                                                                                                                

Franse                                 die hun                                 naar Parijs maken, noem je                                 

toeristen. Maar als je naar het                                   op vakantie gaat, spreek je van internationaal                                

                                 . Dus als jij op vakantie naar Turkije gaat, ben je een internationale                                  

                               . In de hele wereld gaan er per jaar wel 700 miljoen                                                       

                                 op vakantie naar het buitenland. Dat tellen ze aan de                                   

                                 van elk land. De meeste                                 komen uit de westerse                                 

. Zij verdienen                                 geld om op vakantie te gaan. Je kunt veel geld aan                                 

uitgeven, maar je kunt er ook veel aan verdienen. Dat kan je zien als je de                                 van 

een ijsje op het                                 vergelijkt met de                                 in de supermarkt. Er is 

dan ook veel                                 in het toerisme: van elke vijftien                               

                                 in de wereld                                 er één in het toerisme.  

 

We gaan steeds vaker en steeds verder weg. Tachtig jaar geleden vonden mensen op vakantie gaan 

nog                                 . Rond 1950 ging je meestal maar een weekje op vakantie. Je                                 

dan op de fiets naar de                                 of met de trein naar de                                 . Alleen 

als je rijk was,                                  je grote reizen. Intussen is er veel                                 . Een 

weekje                                 op Curaçao vinden we al niet meer zo bijzonder. We gaan  

 

 

 

 



 

 

vaak twee keer op vakantie, 's zomers en 's winters. En soms gaan we tussendoor nog weekendjes 

weg. Kortom: we gaan steeds vaker op vakantie en we gaan steeds verder. Dat                                  

                                 doordat de hogere welvaart ervoor heeft gezorgd dat we hogere  

                                 hebben en dat we meer vrije tijd en beter vervoer hebben. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage 5c: Cloze A, afstandelijke cultuurtekst 

 

Waarom gedragen mensen zich verschillend? 

 

Vanaf de geboorte begint men met leren. Men                                 hoe men moet praten en wat 

men wel en niet mag eten. Men                                 hoe mensen moeten worden begroet. Men                                 

wat goed is en wat slecht. Men leert nog honderd                                  meer. Niet alleen van de 

ouders worden gewoonten en                                 geleerd. Ook van broers en zussen, de                                 

van de familie en de buren                                 men. Door school, televisie en                                  

                                 worden mensen beïnvloed. Wie in hetzelfde land opgroeit, 

                                  dezelfde cultuur. Met cultuur wordt bedoeld taal, godsdienst, gewoonten en                                 

van een groep mensen. Een                                 kan worden herkend aan de taal en godsdienst.                                  

kan ook worden herkend aan symbolen, helden, en                                 . Met symbolen worden 

bedoeld woorden, gebaren of voorwerpen met een speciale                                 in een cultuur. De 

Nederlandse vlag is een                                 . Een ander voorbeeld is de duim omhoog steken als 

iemand iets goeds doet. Met                                 worden bedoeld figuren met eigenschappen die in 

een                                 belangrijk worden gevonden. Door moslims wordt Mohammed gezien als 

een                                 man. Jezus wordt door alle christenen                                 gevonden. En 

Maria wordt door                                   vereerd. Rituelen zijn vaste                                 die in een 

cultuur belangrijk worden gevonden. De                                 halfstok hangen bij Dodenherdenking 

op 4 mei is een voorbeeld.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Elke cultuur heeft ook                                 . Waarden zijn ideeën over goed en slecht, over normaal 

en abnormaal. Men                                 dat stelen slecht is. Dus                                  

                                 men bij de kassa. Christenen en                                 leren dat ze moeten 

zorgen voor                                 in moeilijkheden. Daarom wordt er door hen geld gegeven aan een                                        

                                . Cultuur heeft dus alles te maken met het denken en                                 van 

mensen. Omdat de waarden per cultuur kunnen  

                                 , worden mensen uit een andere cultuur                                 altijd begrepen. 

In verschillende culturen wordt door                                 anders gedacht over de vraag: Wat is 

waardevoller, de                                 of het individu (‘ik’)? Een belangrijke                                 is 

de familie. In een cultuur waar de                                       het belangrijkst wordt gevonden, blijft 

men de groep altijd trouw. Er wordt voor elkaar opgekomen. Men heeft dezelfde                                   

                                  als de rest van de groep. Als ‘ik’ belangrijker is, dan leert men aan zelf te                                  

                                  . Men moet voor zichzelf kunnen zorgen en men heeft zijn eigen mening. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bijlage 5d: cloze A, afstandelijke toerismetekst 

Wat wordt er onder toerisme verstaan? 

Wie op vakantie gaat, is een toerist. Iemand is een                                 als hij voor zijn plezier ten 

minste één nacht en ten hoogste één jaar buitenshuis                                 . Als men in het eigen                                 

op vakantie gaat, wordt dat binnenlands                                    genoemd. Franse                                  

                                   die hun                                naar Parijs maken, worden                                   

                                    toeristen genoemd. Maar als mensen naar het                                  op 

vakantie gaan, wordt er van internationaal                                 gesproken. Dus als een Nederlander 

op vakantie naar Turkije gaat, is diegene een internationale                                 . In de hele wereld 

gaan er per jaar wel 700 miljoen                                 op vakantie naar het buitenland. Dat wordt aan 

de                                 van elk land geteld. De meeste                                 komen uit de westerse                                 

. Door hen wordt                                 geld verdiend om op vakantie te gaan. Er kan veel geld aan                                 

worden uitgegeven, maar er kan ook veel aan verdiend worden. Dat kan men zien als men de                               

                                 van een ijsje op het                                 vergelijkt met de 

                                 in de supermarkt. Er is dan ook veel                                 in het toerisme: van 

elke vijftien                                 in de wereld                                 er één in het toerisme.  

 

Men gaat steeds vaker en steeds verder weg. Tachtig jaar geleden werd op vakantie gaan nog 

bijzonder gevonden. Rond 1950 ging men meestal maar een weekje op vakantie. Men                                                  

                             dan op de fiets naar de                                 of met de trein naar de                                  

                             . Alleen wie rijk was,                                  grote reizen. Intussen is er veel                                                                   

                              . Een weekje                                 op Curaçao wordt al niet meer zo bijzonder 

gevonden. Men gaat vaak twee keer op vakantie, 's zomers en 's winters. En soms gaat men 

tussendoor nog weekendjes weg. Kortom: men gaat steeds vaker op vakantie en men gaat steeds 

verder. Dat                                doordat de hogere welvaart ervoor heeft gezorgd dat mensen hogere                                  

                                hebben en dat men meer vrije tijd en beter vervoer heeft. 

 

 
 

 



 

 

Bijlage 5e: cloze B, persoonlijke cultuurtekst 
 

Waarom gedragen mensen zich verschillend? 

 

Vanaf je geboorte begin je met leren. Je leert hoe je moet                                 en wat je wel en niet 

mag eten. Je leert hoe je                                 moet begroeten. Je 

                                 wat goed is en wat slecht. Je leert nog honderd dingen meer. Niet alleen je                                 

leren je gewoonten en gebruiken. Ook van je                                   en zussen, de rest van je                                 

en je buren leer je.                                  , televisie en vrienden beïnvloeden je. Als je in hetzelfde 

land opgroeit, leer je dezelfde                                 . Met cultuur bedoelen we taal, 

                                 , gewoonten en gebruiken van een                                 mensen.  Een cultuur 

kun je herkennen aan de                                 en godsdienst. Cultuur kun je ook herkennen aan                                   

                           , helden, en rituelen. Met symbolen bedoelen we woorden, gebaren of                                  

                             met een speciale betekenis in je                                 . Onze Nederlandse vlag is 

een voorbeeld. Een ander                                 is je duim omhoog steken als iemand iets goeds doet. 

Met helden bedoelen we                                 met eigenschappen die in je cultuur                                  

                                 zijn. Moslims zien Mohammed als een belangrijke                          . Alle 

christenen vinden Jezus belangrijk. En                                 vereren Maria. 

                                  zijn vaste handelingen die in je                                 belangrijk zijn. De vlag 

halfstok hangen bij Dodenherdenking op 4 mei is een                                 . 

 

Elke cultuur heeft ook waarden.                                  zijn ideeën over goed en slecht, over normaal 

en abnormaal. Jij leert dat                                 slecht is. Dus betaal je bij de 

                                 . Als christen en islamiet                                 je dat je moet zorgen voor 

mensen in                                 . Daarom geef je geld aan een collecte. 

                                  heeft dus alles te maken met je denken en je doen. Omdat de 

 

 



 

 

                                  per cultuur kunnen verschillen, begrijp je                                 uit een andere 

cultuur niet altijd. In                                 culturen denken mensen anders over de                                  

                                 : Wat is waardevoller, de groep of het                                 (‘ik’)? Een 

belangrijke groep is je                                   . In een cultuur waar de groep het 

                                 is, blijf je de groep altijd trouw. Je komt voor elkaar op. Je hebt dezelfde 

mening als de rest van jouw                                 . Als ‘ik’ belangrijker is, dan leer je aan zelf te 

kiezen. Je moet voor jezelf kunnen                                 en je hebt je eigen mening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bijlage 5f: cloze B, persoonlijke toerismetekst 

 

Wat verstaan we onder toerisme?  

  

Als je op vakantie gaat, ben je een toerist. Je bent een toerist als je voor je plezier ten minste één 

nacht en ten hoogste één jaar                                 verblijft. Als je in je 

                                 land op vakantie gaat, noem je dat                                 toerisme.                                                                     

                                 geliefden die                                 huwelijksreis naar Parijs 

                                 , noem je binnenlandse                                 . Maar als je naar het buitenland 

op vakantie gaat, spreek je van                                 toerisme. Dus als jij op vakantie naar Turkije 

gaat, ben je een                                 toerist. In de hele                                  

                                 gaan er per jaar wel 700 miljoen mensen op vakantie naar het 

                                 . Dat tellen ze aan de grens van elk                                 . De meeste 

toeristen                                 uit de westerse landen. Zij verdienen 

                                 geld om op vakantie te gaan. Je kunt veel geld aan 

                                 uitgeven, maar je kunt er ook veel aan verdienen. Dat kan je 

                                 als je de prijs van een                                 op het strand 

                                  met de prijs in de                                  . Er is dan ook veel werkgelegenheid 

in het                                 : van elke vijftien werknemers in de 

                                  werkt er één in het                                  .  

 

We gaan steeds vaker en steeds verder weg. Tachtig jaar geleden vonden mensen op vakantie gaan 

nog                                 . Rond 1950 ging je meestal maar een weekje op vakantie. Je ging dan op 

de                                  naar de bossen of met de                                 naar de zee. Alleen als je                                  

                                   was, maakte je grote                                 . Intussen is er veel                                        

                                    . Een weekje bruinen op Curaçao vinden we al niet meer zo                                  

                                     . We gaan vaak twee keer op vakantie, 's zomers en  



 

 

 

's winters. En soms gaan we tussendoor nog weekendjes weg. Kortom: we gaan steeds vaker op 

vakantie en we gaan steeds verder. Dat komt doordat de hogere                                 ervoor heeft 

gezorgd dat we hogere inkomens hebben en dat we meer vrije tijd en beter                                  

                                hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage 5g: cloze B, afstandelijke cultuurtekst 

 

Waarom gedragen mensen zich verschillend? 

 

Vanaf de geboorte begint men met leren. Men leert hoe men moet                                 en wat men 

wel en niet mag eten. Men leert hoe                                 moeten worden begroet. Men                                 

wat goed is en wat slecht. Men leert nog honderd dingen meer. Niet alleen van de                                 

worden gewoonten en gebruiken geleerd. Ook van                                 en zussen, de rest van de                                 

en de buren leert men. Door                                 , televisie en vrienden worden mensen beïnvloed. 

Wie in hetzelfde land opgroeit, leert dezelfde                                 . Met cultuur wordt bedoeld taal,                                  

                               , gewoonten en gebruiken van een                                 mensen.  Een cultuur 

kan worden herkend aan de                                en godsdienst. Cultuur kan ook worden herkend aan 

                                 , helden, en rituelen. Met symbolen worden bedoeld woorden, gebaren of                                 

met een speciale betekenis in een                                 . De Nederlandse vlag is een voorbeeld. Een 

ander                                 is de duim omhoog steken als iemand iets goeds doet. Met helden worden 

bedoeld                                 met eigenschappen die in een cultuur                                 worden 

gevonden. Door moslims wordt Mohammed gezien als een belangrijke                                 . Jezus 

wordt door alle christenen belangrijk gevonden. En Maria wordt door                                 vereerd. 

                                  zijn vaste handelingen die in een                                 belangrijk worden 

gevonden. De vlag halfstok hangen bij Dodenherdenking op 4 mei is een 

                                 .  

 

Elke cultuur heeft ook waarden.                                  zijn ideeën over goed en slecht, over normaal 

en abnormaal. Men leert dat                                 slecht is. Dus betaalt men bij de                                   

                                 . Christenen en islamieten                                 dat ze moeten zorgen voor 

mensen in                                 . Daarom wordt er door hen geld gegeven aan een collecte.                                   

 



 

                               heeft dus alles te maken met het denken en doen van mensen. Omdat de                                 

per cultuur kunnen verschillen, worden                                  uit een andere cultuur niet altijd 

begrepen. In                                    culturen wordt door mensen anders gedacht over de                                  

                                 : Wat is waardevoller, de groep of het                                 (‘ik’)? Een 

belangrijke groep is de                                 . In een cultuur waar de groep het 

                                  wordt gevonden, blijft men de groep altijd trouw. Er wordt voor elkaar 

opgekomen. Men heeft dezelfde mening als de rest van de                                 . Als ‘ik’ belangrijker 

is, dan leert men aan zelf te kiezen. Men moet voor zichzelf kunnen                                  

                                 en men heeft zijn eigen mening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bijlage 5h: cloze B, afstandelijke toerismetekst 

 

Wat wordt er onder toerisme verstaan? 

 

Wie op vakantie gaat, is een toerist. Iemand is een toerist als hij voor zijn plezier ten minste één nacht 

en ten hoogste één jaar                                 verblijft. Als men in het                                  

                                 land op vakantie gaat, wordt dat                                 toerisme genoemd.                                 

geliefden die                                 huwelijksreis naar Parijs                                 , worden 

binnenlandse                                 genoemd. Maar als mensen naar het buitenland op vakantie  

gaan, wordt e                                 toerisme gesproken. Dus als een Nederlander op vakantie naar 

Turkije gaat, is diegene een                                 toerist. In de hele                                  

                                 gaan er per jaar wel 700 miljoen mensen op vakantie naar het 

                                 . Dat wordt aan de grens van elk                                 geteld. De meeste 

toeristen                                 uit de westerse landen. Door hen wordt 

                                 geld verdiend om op vakantie te gaan. Er kan veel geld aan 

                                  worden uitgegeven, maar er kan ook veel aan verdiend worden. Dat kan men                                 

als men de prijs van een                                 op het strand                                 met de prijs in de                                 

. Er is dan ook veel werkgelegenheid in het                                 : van elke vijftien werknemers in de 

                                 werkt er één in het                                 .  

 

Men gaat steeds vaker en steeds verder weg. Tachtig jaar geleden werd op vakantie gaan nog                                 

gevonden. Rond 1950 ging men meestal maar een weekje op vakantie. Men ging dan op de                                 

naar de bossen of met de                                  naar de zee. Alleen wie                                 was, 

maakte grote                                 . Intussen is er veel                                 . Een weekje bruinen 

op Curaçao wordt al niet meer zo                                 gevonden. Men gaat vaak twee keer op 

vakantie, 's zomers en 's winters. En soms gaat men tussendoor nog weekendjes weg. Kortom: men 

gaat steeds vaker op vakantie en men gaat steeds verder. Dat komt doordat de hogere                                   

                               ervoor heeft gezorgd dat mensen hogere inkomens hebben en dat men meer 

vrije tijd en beter                                 heeft. 



 
 

 

Bijlage 6: woordenschat- en leesvaardigheidtoets 

 

2013-05 WS & LV VMBO PPN   
 

 

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 gelijk 

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   blij 

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 
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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. 
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Opgave 13     Hij is het buitenbeentje van de familie. 

 

A   Hij houdt van  wandelen en fietsen. 

B   Hij is anders dan  de andere familieleden. 

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   gezellig 

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 moeilijkheden te kampen. 

 

A   Ze hebben de moed uiteindelijk opgegeven. 

B   Ze hebben de moeilijkheden uiteindelijk opgelost. 

C   Ze konden moeilijk een  plek voor de tent vinden. 

D   Ze ondervonden last  van  de  moeilijkheden. 
 

 
 

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 
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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 werkelijkheid 

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   willen 
 

 
 

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. >> 
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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   vraagstelling 
 

 
 

Opgave 7       De tekst beschrijft verschillende 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 

werkelijkheid plaats? 
 

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



 

 

 

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. 



 

 

 

 

 
 

 
 
 

Opgave 11     Wat is het  verband tussen alinea  1 en 2? 

 
A   Alinea 2 beschrijft wat  het  gevolg  is van  het  laag  dagelijks 

energieverbruik. 

B   Alinea 2 geeft een  ontkenning van  het  laag  dagelijks energieverbruik. 

C   Alinea 2 geeft een  verklaring voor  het  laag  dagelijks energieverbruik. 

D   Alinea 2 geeft een  voorbeeld bij het  laag  dagelijks 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. 



 

 

 

 
 

 
 

Opgave 13     Wat is het  verband tussen alinea  1 en 2? 

 
A   Alinea 1 en  2 vormen een  tegenstelling. 

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. 



 

 

 

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   persoonlijke 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  vergelijking 

 

 

 

 



 

 

 

Bijlage 7: voorbeeldpakket cloze-toetsen 

 

 
Leestoets B 

 
 

Beste leerling, 

 

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

plaats van het woord staat een lijn. Schrijf op elke lijn 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. >> 

  



 

 

 

 
 
Tekst 1 
 
 

Wat verstaan we onder toerisme?   

Als je op vakantie gaat, ben je een toerist. Je bent een                                 als je voor je 

plezier ten minste één nacht en ten hoogste één jaar buitenshuis                                 . Als 

je in je eigen                                 op vakantie gaat, noem je dat binnenlands                                                                                                       

                                 . Franse                                 die hun                                 naar 

Parijs maken, noem je                                 toeristen. Maar als je naar het                                                                      

                                 op vakantie gaat, spreek je van internationaal                               . 

Dus als jij op vakantie naar Turkije gaat, ben je een internationale                                  

                               . In de hele wereld gaan er per jaar wel 700 miljoen                                                       

                                 op vakantie naar het buitenland. Dat tellen ze aan de                                   

                                 van elk land. De meeste                                 komen uit de 

westerse                                 . Zij verdienen                                 geld om op vakantie te 

gaan. Je kunt veel geld aan                                 uitgeven, maar je kunt er ook veel aan 

verdienen. Dat kan je zien als je de                                 van een ijsje op het                                  

                                 vergelijkt met de                                 in de supermarkt. Er is dan 

ook veel                                 in het toerisme: van elke vijftijn                                 in de 

wereld                                 er één in het toerisme.  

 

We gaan steeds vaker en steeds verder weg. Tachtig jaar geleden vonden mensen op 

vakantie gaan nog                                 . Rond 1950 ging je meestal maar een weekje op 

vakantie. Je                                 dan op de fiets naar de                                 of met de 

trein naar de                                 . Alleen als je rijk was,                                  je grote 

reizen. Intussen is er veel                                 . Een weekje                                 op 

Curaçao vinden we al niet meer zo                                 . We gaan vaak twee keer op 



 

 

 

vakantie, 's zomers en 's winters. En soms gaan we tussendoor nog weekendjes weg. 

Kortom: we gaan steeds vaker op vakantie en we gaan steeds verder. Dat                                  

                                 doordat de hogere welvaart ervoor heeft gezorgd dat we hogere  

                                 hebben en dat we meer vrije tijd en beter vervoer hebben. 

 

Ga door naar de volgende pagina voor tekst 2. >> 



 

 

 

Tekst 2 

 
 
Waarom gedragen mensen zich verschillend? 

Vanaf je geboorte begin je met leren. Je                                 hoe je moet praten en wat je 

wel en niet mag eten. Je                                 hoe je mensen moet begroeten. Je 

                                  wat goed is en wat slecht. Je leert nog honderd                                                                                                                                            

                                 meer. Niet alleen je ouders leren je gewoonten en                          .                 

Ook van je broers en zussen, de                                 van je familie en je buren  

                                  je. School, televisie en                                 beïnvloeden je. Als je 

in hetzelfde land opgroeit,                                  je dezelfde cultuur. Met cultuur bedoelen 

we taal, godsdienst, gewoonten en                                 van een groep mensen.  Een 

                                 kun je herkennen aan de taal en godsdienst.                                     

                                 kun je ook herkennen aan symbolen, helden, en                            .                  

Met symbolen bedoelen we woorden, gebaren of voorwerpen met een speciale  

                                  in je cultuur. Onze Nederlandse vlag is een                                 . 

Een ander voorbeeld is je duim omhoog steken als iemand iets goeds doet. Met 

                                  bedoelen we figuren met eigenschappen die in je                                  

                                 belangrijk zijn. Moslims zien Mohammed als een                                                                        

                                 man. Alle christenen vinden Jezus                                 . En                                                                     

                                 vereren Maria. Rituelen zijn vaste                                 die in je 

cultuur belangrijk zijn. De                                 halfstok hangen bij Dodenherdenking op 4 

mei is een voorbeeld.  

 

Elke cultuur heeft ook                                 . Waarden zijn ideeën over goed en slecht, over 

normaal en abnormaal. Jij                                 dat stelen slecht is. Dus                         je                           

bij de kassa. Als christen en                                 leer je dat je moet zorgen voor 

                                  in moeilijkheden. Daarom geef je geld aan een                             .                                    

 



 

 

 

 

 

 

Cultuur heeft dus alles te maken met je denken en je                                 . Omdat de 

waarden per cultuur kunnen                                 , begrijp je mensen uit een andere 

cultuur                                 altijd. In verschillende culturen denken                                                                   

                                 anders over de vraag: Wat is waardevoller, de                              of                                  

het individu (‘ik’)? Een belangrijke                                 is je familie. In een cultuur waar de                                   

                                 het belangrijkst is, blijf je de groep altijd trouw. Je komt voor elkaar 

op. Je hebt dezelfde                                 als de rest van jouw groep. Als ‘ik’ belangrijker is, 

dan leer je aan zelf te                                 . Je moet voor jezelf kunnen zorgen en je hebt 

je eigen mening. 

 

Einde van de toets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bijlage 8a: Nakijkschema cloze A, cultuurtekst 

Clozegat Exact goed Semantisch acceptabel 

1 Leert - 

2 Leert - 

3 Leert - 

4 Dingen Manieren, gewoontes  

5 Gebruiken Manieren,etiquette, gedrag, beleefdheid,tradities  

6 Rest Kennissen, vrienden, familie, leden, buren 

7 Leer - 

8 Vrienden Games, boeken, computers, internet, muziek, lezen, kranten, 
mobieltjes, tijdschriften 

9 Leer Heb 

10 Gebruiken Eigenschappen, manieren, rituelen, gedrag,  
leefomstandigheden, communicatie, eten, symbolen, waardes 

11 Cultuur - 

12 Cultuur En, maar, culturen, het 

13 Rituelen - 

14 Betekenis Achtergrond  

15 Voorbeeld Symbool 

16 Helden - 

17 Cultuur Godsdienst, leven, geloof, omgeving, land 

18 Belangrijke Positieve eigenschap, zoals:  leerzaam, wijze,goede,  heilige, 
heldhaftige 

19 Belangrijk Positieve eigenschap, zoals: geweldig, heilig, bijzonder 

20 Katholieken Christenen, anderen, ze 

21 Handelingen Gewoontes, dingen, gebruiken  

22 Vlag - 

23 Waarden - 

24 Leert Vindt, weet, denkt, zegt 

25 Betaalt Komt, controleert 

26 Islamiet Jood, moslim, boeddhist, hindoe  

27 Mensen Anderen, elkaar, iemand, medemensen, armen, familie 

28 Collecte Stichting, ander, arme, kerk, zwerver, doel, familielid 

29 Doen Gedrag  

30 Verschillen Veranderen  

31 Niet - 

32 Mensen Iedereen 

33 Groep Omgeving, ander, medemens, wij, familie, meerderheid 

34 Groep  Waarde, voorbeeld, punt 

35 Groep Familie, ander, medemens, samenwerking  

36 Mening Gewoontes, godsdienst, rechten, waardes, ideeën,  zorgen, 
gedachtes 

37 Kiezen Denken, beslissen 

 

 



 

 

 

 

Bijlage 8b: Nakijkschema cloze B, cultuurtekst 

Clozegat Exact goed Semantisch acceptabel 

1 Praten  Lopen, gedragen, danken, doen, drinken  

2 Mensen Elkaar, iemand, netjes, we, anderen 

3 Leert - 

4 Ouders - 

5 Broers - 

6 Familie Wereld 

7 School Sport, computers, internet, radio, familie, boeken, kranten 

8 Cultuur - 

9 Godsdienst Geloof 

10 Groep Bepaalde, aantal 

11 Taal - 

12 Symbolen - 

13 Voorwerpen Dingen, tekens, geluid, plaatjes 

14 Cultuur Land, leven  

15 Voorbeeld Symbool, teken, gebaar  

16 Figuren Personen, mensen  

17 Belangrijk Heilig, goed 

18 Man Profeet, persoon, held, moslim 

19 Katholieken Anderen, ze, christenen, gelovigen   

20 Rituelen Gewoontes, er  

21 Cultuur Land, omgeving, leven 

22 Voorbeeld Ritueel, traditie, handeling, gewoonte 

23 Waarden Dit, er, dat 

24 Stelen Jatten, pikken 

25 Kassa Supermarkt, Albert Heijn,  winkel 

26 Leer Geloof, weet, vind, zeg 

27 Moeilijkheden Ontwikkelingslanden, problemen, nood, geldnood, Afrika, 
ziekenhuizen, armoede, bejaardentehuizen 

28 Cultuur Dat, het, alles 

29 Waarden Mensen, personen, gewoontes, gebruiken, gedragingen, 
ideeën, manieren 

30 Mensen Iets, dingen, regels, die, iemand, gedragingen, ideeën, ze 

31 Verschillende Sommige, veel 

32 Vraag Samenleving, gedrag, wereld, normen 

33 Individu Jezelf 

34 Familie - 

35 Belangrijkst Heiligst, sterkst, midden, hechtst, populairst  

36 Groep  Familie, mensen 

37 Zorgen Opkomen, kiezen, beslissen 

 

 

 



 

 

 

 

Bijlage 8c: Nakijkschema cloze A, toerismetekst 

Clozegat Exact goed Semantisch acceptabel 

1 Toerist Reiziger, vakantieganger 

2 Verblijft Gaat, slaapt, bent, woont, is, verkeert  

3 Land - 

4 Toerisme Vakantie, reizen  

5 Geliefden Mensen, toeristen 

6 Huwelijksreis Uitstapje, vakantie, reis,  tocht, trip  

7 Binnenlandse Nationale  

8 Buitenland - 

9 Toerisme Vakantie, reizen  

10 Toerist Reiziger, vakantieganger  

11 Mensen Toeristen 

12 Grens Vakantiegangers, toeristen  

13 Toeristen Mensen 

14 Landen Steden, cultuur , wereld, gebieden 

15 Genoeg Hun, het, veel  

16 Toerisme Vakantie 

17 Prijs Prijzen 

18 Strand Terras, plein, vliegveld 

19 Prijs IJsjes, prijzen 

20 Werkgelegenheid Geld, werk  

21 Werknemers Mensen (mits in combinatie met 'werkt', cloze 22) 

22 Werkt Verdient 

23 Bijzonder Speciaal, onnodig, duur, interessant, spectaculair 

24 Ging Moest  

25 Bossen Bestemmingen, zoals: Stad, camping, duinen 

26 Zee Bestemmingen, zoals: Efteling, parken , dorpen 

27 Maakte Boekte  

28 Veranderd Toerisme, geld  

29 Bruinen Zonnen, vakantie, verblijven  

30 Komt - 

31 Inkomens Salarissen, inkomsten , lonen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bijlage 8d: Nakijkschema cloze B, toerismetekst 

Clozegat Exact goed Semantisch acceptabel 

1 Buitenshuis Daar, toeristisch, ergens 

2 Eigen Binnen 

3 Binnenlands  Nationaal 

4 Franse Twee, Europese, sommige, de, en, getrouwde 

5 Hun Op (in combinatie met 'gaan', cloze 6), een  

6 Maken Gaan (in combinatie met 'op', cloze 5) 

7 Toeristen Vakantiegangers 

8 Internationaal Buitenlands 

9 Internationale Buitenlandse 

10 Wereld - 

11 Buitenland - 

12 Land - 

13 Komen - 

14 Genoeg Hun, het, veel, er 

15 Toerisme Vakantie  

16 Zien Berekenen, vergelijken, bepalen, tellen 

17 IJsje Product dat op het strand te koop is, zoals: slipper, parasol, 
huisje, drankje 

18 Vergelijkt - 

19 Supermarkt Winkel, stad 

20 Toerisme Horeca  

21 Wereld Dienstensector  

22 Toerisme - 

23 Bijzonder Speciaal, onnodig, duur, interessant, spectaculair, gek 

24 Fiets Vervoersmiddel, zoals: auto, trein, step 

25 Trein Vervoersmiddel, zoals: auto, fiets 

26 Rijk Rijker  

27 Reizen Trips, tochten, uitjes 

28 Veranderd Toerisme, geld 

29 Bijzonder Spectaculair, speciaal, cool, gek 

30 Welvaart Opleiding, lonen, banen, werkgelegenheid 

31 Vervoer Leven, onderwijs 
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1. Betrouwbaarheid en correlatie 

1a: De betrouwbaarheid van alle cloze-items  

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 45 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 45 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Tekst1_Cloze1 1.20 .815 45 

Tekst1_Cloze2 .89 .745 45 

Tekst1_Cloze3 1.20 .991 45 

Tekst1_Cloze4 .82 .747 45 

Tekst1_Cloze5 .93 .495 45 

Tekst1_Cloze6 .87 .457 45 

Tekst1_Cloze7 1.53 .815 45 

Tekst1_Cloze8 1.40 .688 45 

Tekst1_Cloze9 1.20 .661 45 

Tekst1_Cloze10 1.53 .842 45 

Tekst1_Cloze11 1.73 .580 45 

Tekst1_Cloze12 1.20 .919 45 

Tekst1_Cloze13 1.33 .853 45 

Tekst1_Cloze14 1.31 .733 45 

Tekst1_Cloze15 .82 .535 45 

Tekst1_Cloze16 .80 .726 45 

Tekst1_Cloze17 1.07 .889 45 

Tekst1_Cloze18 .73 .915 45 

Tekst1_Cloze19 .89 .745 45 

Tekst1_Cloze20 .24 .484 45 

Tekst1_Cloze21 .49 .815 45 

Tekst1_Cloze22 .22 .599 45 

Tekst1_Cloze23 .89 .832 45 

Tekst1_Cloze24 1.67 .707 45 

Tekst1_Cloze25 .93 .330 45 

Tekst1_Cloze26 1.18 .747 45 

Tekst1_Cloze27 .93 .963 45 

Tekst1_Cloze28 1.44 .755 45 

Tekst1_Cloze29 .89 .775 45 

Tekst1_Cloze30 1.29 .787 45 

Tekst1_Cloze31 .69 .668 45 

Tekst2_Cloze1 1.40 .720 45 

Tekst2_Cloze2 1.78 .517 45 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.817 68 



 

 

 

Tekst2_Cloze3 1.51 .869 45 

Tekst2_Cloze4 1.51 .815 45 

Tekst2_Cloze5 1.36 .830 45 

Tekst2_Cloze6 1.24 .830 45 

Tekst2_Cloze7 1.04 .796 45 

Tekst2_Cloze8 .89 .804 45 

Tekst2_Cloze9 .91 .733 45 

Tekst2_Cloze10 .91 .793 45 

Tekst2_Cloze11 .84 .999 45 

Tekst2_Cloze12 .89 .935 45 

Tekst2_Cloze13 .47 .694 45 

Tekst2_Cloze14 .91 .900 45 

Tekst2_Cloze15 1.33 .564 45 

Tekst2_Cloze16 .64 .743 45 

Tekst2_Cloze17 1.16 .796 45 

Tekst2_Cloze18 1.04 .520 45 

Tekst2_Cloze19 .87 .726 45 

Tekst2_Cloze20 .44 .586 45 

Tekst2_Cloze21 .80 .625 45 

Tekst2_Cloze22 1.27 .751 45 

Tekst2_Cloze23 1.36 .857 45 

Tekst2_Cloze24 1.11 .714 45 

Tekst2_Cloze25 1.27 .863 45 

Tekst2_Cloze26 1.13 .548 45 

Tekst2_Cloze27 1.02 .583 45 

Tekst2_Cloze28 .91 .668 45 

Tekst2_Cloze29 .93 .837 45 

Tekst2_Cloze30 1.36 .712 45 

Tekst2_Cloze31 1.07 .889 45 

Tekst2_Cloze32 1.00 .953 45 

Tekst2_Cloze33 .64 .743 45 

Tekst2_Cloze34 .84 .903 45 

Tekst2_Cloze35 1.09 .701 45 

Tekst2_Cloze36 1.16 .767 45 

Tekst2_Cloze37 .89 .573 45 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Tekst1_Cloze1 70.13 189.618 .383 .811 

Tekst1_Cloze2 70.44 191.025 .353 .812 

Tekst1_Cloze3 70.13 185.755 .449 .809 

Tekst1_Cloze4 70.51 192.392 .285 .813 

Tekst1_Cloze5 70.40 194.427 .303 .814 

Tekst1_Cloze6 70.47 194.664 .313 .814 

Tekst1_Cloze7 69.80 194.618 .158 .816 

Tekst1_Cloze8 69.93 190.564 .412 .811 

Tekst1_Cloze9 70.13 189.936 .466 .810 

Tekst1_Cloze10 69.80 190.118 .346 .812 

Tekst1_Cloze11 69.60 196.609 .118 .817 

Tekst1_Cloze12 70.13 204.164 -.234 .827 

Tekst1_Cloze13 70.00 194.091 .170 .816 

Tekst1_Cloze14 70.02 187.704 .529 .808 

Tekst1_Cloze15 70.51 196.983 .106 .817 

Tekst1_Cloze16 70.53 194.436 .193 .815 

Tekst1_Cloze17 70.27 189.109 .366 .811 

Tekst1_Cloze18 70.60 188.473 .381 .811 

Tekst1_Cloze19 70.44 189.525 .428 .810 

Tekst1_Cloze20 71.09 195.356 .242 .815 

Tekst1_Cloze21 70.84 197.498 .031 .819 

Tekst1_Cloze22 71.11 193.965 .272 .814 

Tekst1_Cloze23 70.44 202.934 -.201 .825 

Tekst1_Cloze24 69.67 189.591 .451 .810 

Tekst1_Cloze25 70.40 197.064 .182 .816 

Tekst1_Cloze26 70.16 199.089 -.037 .820 

Tekst1_Cloze27 70.40 189.700 .311 .813 

Tekst1_Cloze28 69.89 197.328 .045 .819 

Tekst1_Cloze29 70.44 200.753 -.113 .822 

Tekst1_Cloze30 70.04 190.180 .372 .811 

Tekst1_Cloze31 70.64 193.371 .272 .814 

Tekst2_Cloze1 69.93 190.791 .380 .812 

Tekst2_Cloze2 69.56 193.889 .327 .814 

Tekst2_Cloze3 69.82 188.104 .420 .810 

Tekst2_Cloze4 69.82 191.968 .276 .814 

Tekst2_Cloze5 69.98 207.340 -.383 .829 

Tekst2_Cloze6 70.09 199.719 -.066 .822 

Tekst2_Cloze7 70.29 192.165 .275 .814 

Tekst2_Cloze8 70.44 195.162 .136 .817 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

71.33 198.864 14.102 68 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tekst2_Cloze9 70.42 193.477 .238 .815 

Tekst2_Cloze10 70.42 194.886 .151 .816 

Tekst2_Cloze11 70.49 190.710 .259 .814 

Tekst2_Cloze12 70.44 187.343 .416 .810 

Tekst2_Cloze13 70.87 194.755 .187 .816 

Tekst2_Cloze14 70.42 188.568 .384 .811 

Tekst2_Cloze15 70.00 201.591 -.190 .821 

Tekst2_Cloze16 70.69 199.219 -.043 .820 

Tekst2_Cloze17 70.18 191.013 .328 .812 

Tekst2_Cloze18 70.29 196.074 .173 .816 

Tekst2_Cloze19 70.47 190.300 .401 .811 

Tekst2_Cloze20 70.89 189.737 .544 .810 

Tekst2_Cloze21 70.53 192.664 .335 .813 

Tekst2_Cloze22 70.07 188.473 .477 .809 

Tekst2_Cloze23 69.98 187.613 .448 .809 

Tekst2_Cloze24 70.22 193.995 .219 .815 

Tekst2_Cloze25 70.07 186.291 .502 .808 

Tekst2_Cloze26 70.20 196.482 .136 .816 

Tekst2_Cloze27 70.31 196.083 .149 .816 

Tekst2_Cloze28 70.42 200.340 -.102 .821 

Tekst2_Cloze29 70.40 190.791 .319 .813 

Tekst2_Cloze30 69.98 191.113 .368 .812 

Tekst2_Cloze31 70.27 188.791 .380 .811 

Tekst2_Cloze32 70.33 189.409 .326 .812 

Tekst2_Cloze33 70.69 191.128 .349 .812 

Tekst2_Cloze34 70.49 191.710 .253 .814 

Tekst2_Cloze35 70.24 197.916 .023 .819 

Tekst2_Cloze36 70.18 201.649 -.155 .823 

Tekst2_Cloze37 70.44 201.480 -.181 .821 



 

 

 

 

1b: De betrouwbaarheid van de cloze-items van de toerismetekst 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 45 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 45 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Tekst1_Cloze1 1.20 .815 45 

Tekst1_Cloze2 .89 .745 45 

Tekst1_Cloze3 1.20 .991 45 

Tekst1_Cloze4 .82 .747 45 

Tekst1_Cloze5 .93 .495 45 

Tekst1_Cloze6 .87 .457 45 

Tekst1_Cloze7 1.53 .815 45 

Tekst1_Cloze8 1.40 .688 45 

Tekst1_Cloze9 1.20 .661 45 

Tekst1_Cloze10 1.53 .842 45 

Tekst1_Cloze11 1.73 .580 45 

Tekst1_Cloze12 1.20 .919 45 

Tekst1_Cloze13 1.33 .853 45 

Tekst1_Cloze14 1.31 .733 45 

Tekst1_Cloze15 .82 .535 45 

Tekst1_Cloze16 .80 .726 45 

Tekst1_Cloze17 1.07 .889 45 

Tekst1_Cloze18 .73 .915 45 

Tekst1_Cloze19 .89 .745 45 

Tekst1_Cloze20 .24 .484 45 

Tekst1_Cloze21 .49 .815 45 

Tekst1_Cloze22 .22 .599 45 

Tekst1_Cloze23 .89 .832 45 

Tekst1_Cloze24 1.67 .707 45 

Tekst1_Cloze25 .93 .330 45 

Tekst1_Cloze26 1.18 .747 45 

Tekst1_Cloze27 .93 .963 45 

Tekst1_Cloze28 1.44 .755 45 

Tekst1_Cloze29 .89 .775 45 

Tekst1_Cloze30 1.29 .787 45 

Tekst1_Cloze31 .69 .668 45 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.683 31 



 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Tekst1_Cloze1 31.13 46.255 .352 .664 

Tekst1_Cloze2 31.44 46.480 .372 .664 

Tekst1_Cloze3 31.13 45.982 .287 .669 

Tekst1_Cloze4 31.51 47.074 .311 .668 

Tekst1_Cloze5 31.40 47.655 .427 .666 

Tekst1_Cloze6 31.47 48.891 .269 .675 

Tekst1_Cloze7 30.80 48.936 .107 .684 

Tekst1_Cloze8 30.93 47.609 .288 .671 

Tekst1_Cloze9 31.13 46.664 .412 .662 

Tekst1_Cloze10 30.80 46.300 .332 .666 

Tekst1_Cloze11 30.60 49.518 .118 .682 

Tekst1_Cloze12 31.13 52.027 -.155 .709 

Tekst1_Cloze13 31.00 47.727 .201 .677 

Tekst1_Cloze14 31.02 45.749 .457 .657 

Tekst1_Cloze15 31.51 48.937 .213 .677 

Tekst1_Cloze16 31.53 47.845 .243 .674 

Tekst1_Cloze17 31.27 46.018 .332 .665 

Tekst1_Cloze18 31.60 45.155 .393 .659 

Tekst1_Cloze19 31.44 46.798 .340 .666 

Tekst1_Cloze20 32.09 49.174 .208 .677 

Tekst1_Cloze21 31.84 48.225 .170 .679 

Tekst1_Cloze22 32.11 48.237 .267 .673 

Tekst1_Cloze23 31.44 53.116 -.247 .713 

Tekst1_Cloze24 30.67 45.500 .505 .654 

Tekst1_Cloze25 31.40 50.336 .080 .683 

Tekst1_Cloze26 31.16 50.362 -.010 .692 

Tekst1_Cloze27 31.40 46.473 .260 .672 

Tekst1_Cloze28 30.89 50.192 .005 .691 

Tekst1_Cloze29 31.44 51.616 -.126 .701 

Tekst1_Cloze30 31.04 47.453 .253 .673 

Tekst1_Cloze31 31.64 48.643 .185 .678 

 
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

32.33 50.818 7.129 31 



 

 

 

 

 

1c: De betrouwbaarheid van de cloze-items van de cultuurtekst 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 45 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 45 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Tekst2_Cloze1 1.40 .720 45 

Tekst2_Cloze2 1.78 .517 45 

Tekst2_Cloze3 1.51 .869 45 

Tekst2_Cloze4 1.51 .815 45 

Tekst2_Cloze5 1.36 .830 45 

Tekst2_Cloze6 1.24 .830 45 

Tekst2_Cloze7 1.04 .796 45 

Tekst2_Cloze8 .89 .804 45 

Tekst2_Cloze9 .91 .733 45 

Tekst2_Cloze10 .91 .793 45 

Tekst2_Cloze11 .84 .999 45 

Tekst2_Cloze12 .89 .935 45 

Tekst2_Cloze13 .47 .694 45 

Tekst2_Cloze14 .91 .900 45 

Tekst2_Cloze15 1.33 .564 45 

Tekst2_Cloze16 .64 .743 45 

Tekst2_Cloze17 1.16 .796 45 

Tekst2_Cloze18 1.04 .520 45 

Tekst2_Cloze19 .87 .726 45 

Tekst2_Cloze20 .44 .586 45 

Tekst2_Cloze21 .80 .625 45 

Tekst2_Cloze22 1.27 .751 45 

Tekst2_Cloze23 1.36 .857 45 

Tekst2_Cloze24 1.11 .714 45 

Tekst2_Cloze25 1.27 .863 45 

Tekst2_Cloze26 1.13 .548 45 

Tekst2_Cloze27 1.02 .583 45 

Tekst2_Cloze28 .91 .668 45 

Tekst2_Cloze29 .93 .837 45 

Tekst2_Cloze30 1.36 .712 45 

Tekst2_Cloze31 1.07 .889 45 

Tekst2_Cloze32 1.00 .953 45 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.705 37 



 

 

 

Tekst2_Cloze33 .64 .743 45 

Tekst2_Cloze34 .84 .903 45 

Tekst2_Cloze35 1.09 .701 45 

Tekst2_Cloze36 1.16 .767 45 

Tekst2_Cloze37 .89 .573 45 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Tekst2_Cloze1 37.60 63.291 .429 .687 

Tekst2_Cloze2 37.22 65.949 .299 .697 

Tekst2_Cloze3 37.49 62.392 .406 .686 

Tekst2_Cloze4 37.49 63.937 .316 .692 

Tekst2_Cloze5 37.64 74.825 -.473 .742 

Tekst2_Cloze6 37.76 70.098 -.148 .722 

Tekst2_Cloze7 37.96 64.953 .245 .697 

Tekst2_Cloze8 38.11 65.965 .162 .703 

Tekst2_Cloze9 38.09 65.265 .247 .697 

Tekst2_Cloze10 38.09 66.856 .096 .707 

Tekst2_Cloze11 38.16 62.816 .310 .692 

Tekst2_Cloze12 38.11 61.965 .400 .685 

Tekst2_Cloze13 38.53 66.073 .193 .700 

Tekst2_Cloze14 38.09 62.174 .405 .685 

Tekst2_Cloze15 37.67 70.591 -.230 .719 

Tekst2_Cloze16 38.36 69.325 -.093 .717 

Tekst2_Cloze17 37.84 64.043 .318 .693 

Tekst2_Cloze18 37.96 66.725 .204 .700 

Tekst2_Cloze19 38.13 63.300 .424 .687 

Tekst2_Cloze20 38.56 63.343 .540 .684 

Tekst2_Cloze21 38.20 66.300 .200 .700 

Tekst2_Cloze22 37.73 62.427 .484 .683 

Tekst2_Cloze23 37.64 62.189 .429 .684 

Tekst2_Cloze24 37.89 66.192 .174 .702 

Tekst2_Cloze25 37.73 62.018 .439 .683 

Tekst2_Cloze26 37.87 68.027 .044 .707 

Tekst2_Cloze27 37.98 66.931 .152 .703 

Tekst2_Cloze28 38.09 69.583 -.117 .717 

Tekst2_Cloze29 38.07 64.018 .299 .693 

Tekst2_Cloze30 37.64 64.280 .345 .692 

Tekst2_Cloze31 37.93 63.064 .345 .690 

Tekst2_Cloze32 38.00 63.227 .303 .693 

Tekst2_Cloze33 38.36 63.780 .370 .690 

Tekst2_Cloze34 38.16 63.725 .290 .694 

Tekst2_Cloze35 37.91 67.174 .092 .706 

Tekst2_Cloze36 37.84 70.271 -.166 .722 

Tekst2_Cloze37 38.11 69.919 -.159 .716 



 

 

 

 

 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

39.00 68.727 8.290 37 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1d: De betrouwbaarheid van de cloze-items van de toerismetekst per cloze-versie bekeken 

Case Processing Summary
a
 

 N % 

Cases 

Valid 23 100.0 

Excluded
b
 0 .0 

Total 23 100.0 

a. Cloze_versie = Cloze-versie A 

b. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Item Statistics
a
 

 Mean Std. Deviation N 

Tekst1_Cloze1 1.78 .600 23 

Tekst1_Cloze2 .96 .475 23 

Tekst1_Cloze3 1.91 .417 23 

Tekst1_Cloze4 1.00 .798 23 

Tekst1_Cloze5 .96 .209 23 

Tekst1_Cloze6 .91 .288 23 

Tekst1_Cloze7 1.61 .783 23 

Tekst1_Cloze8 1.91 .417 23 

Tekst1_Cloze9 1.48 .730 23 

Tekst1_Cloze10 1.87 .458 23 

Tekst1_Cloze11 1.65 .573 23 

Tekst1_Cloze12 .61 .783 23 

Tekst1_Cloze13 1.04 .825 23 

Tekst1_Cloze14 1.61 .656 23 

Tekst1_Cloze15 .87 .548 23 

Tekst1_Cloze16 .78 .518 23 

Tekst1_Cloze17 1.22 .951 23 

Tekst1_Cloze18 .57 .788 23 

Tekst1_Cloze19 1.35 .647 23 

Tekst1_Cloze20 .30 .470 23 

Tekst1_Cloze21 .13 .344 23 

Tekst1_Cloze22 .35 .714 23 

Tekst1_Cloze23 .43 .728 23 

Tekst1_Cloze24 1.78 .600 23 

Tekst1_Cloze25 .91 .417 23 

Tekst1_Cloze26 .96 .475 23 

Tekst1_Cloze27 .83 .984 23 

Tekst1_Cloze28 1.39 .783 23 

Tekst1_Cloze29 .43 .590 23 

Tekst1_Cloze30 1.91 .417 23 

Tekst1_Cloze31 .96 .562 23 

a. Cloze_versie = Cloze-versie A 

 

Reliability Statistics
a
 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.598 31 

a. Cloze_versie = Cloze-versie 

A 



 

 

 

 

Item-Total Statistics
a
 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Tekst1_Cloze1 32.70 29.130 -.092 .615 

Tekst1_Cloze2 33.52 27.443 .247 .584 

Tekst1_Cloze3 32.57 26.984 .401 .574 

Tekst1_Cloze4 33.48 26.625 .199 .586 

Tekst1_Cloze5 33.52 28.897 -.019 .600 

Tekst1_Cloze6 33.57 28.893 -.026 .602 

Tekst1_Cloze7 32.87 28.573 -.034 .616 

Tekst1_Cloze8 32.57 28.984 -.058 .606 

Tekst1_Cloze9 33.00 24.364 .555 .540 

Tekst1_Cloze10 32.61 26.794 .400 .573 

Tekst1_Cloze11 32.83 29.787 -.195 .623 

Tekst1_Cloze12 33.87 27.937 .042 .606 

Tekst1_Cloze13 33.43 29.348 -.127 .629 

Tekst1_Cloze14 32.87 27.028 .211 .585 

Tekst1_Cloze15 33.61 26.885 .301 .578 

Tekst1_Cloze16 33.70 26.858 .330 .576 

Tekst1_Cloze17 33.26 26.565 .145 .596 

Tekst1_Cloze18 33.91 25.174 .393 .560 

Tekst1_Cloze19 33.13 27.028 .216 .585 

Tekst1_Cloze20 34.17 26.514 .446 .568 

Tekst1_Cloze21 34.35 27.510 .351 .581 

Tekst1_Cloze22 34.13 25.937 .337 .569 

Tekst1_Cloze23 34.04 27.953 .054 .604 

Tekst1_Cloze24 32.70 28.040 .078 .599 

Tekst1_Cloze25 33.57 28.984 -.058 .606 

Tekst1_Cloze26 33.52 28.625 .009 .603 

Tekst1_Cloze27 33.65 24.510 .351 .562 

Tekst1_Cloze28 33.09 27.901 .046 .606 

Tekst1_Cloze29 34.04 25.498 .512 .555 

Tekst1_Cloze30 32.57 26.984 .401 .574 

Tekst1_Cloze31 33.52 28.443 .023 .603 

a. Cloze_versie = Cloze-versie A 

 

Scale Statistics
a
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

34.48 28.897 5.376 31 

a. Cloze_versie = Cloze-versie A 

 



 

 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary
a
 

 N % 

Cases 

Valid 22 100.0 

Excluded
b
 0 .0 

Total 22 100.0 

a. Cloze_versie = Cloze-versie B 

b. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Item Statistics
a
 

 Mean Std. Deviation N 

Tekst1_Cloze1 .59 .503 22 

Tekst1_Cloze2 .82 .958 22 

Tekst1_Cloze3 .45 .858 22 

Tekst1_Cloze4 .64 .658 22 

Tekst1_Cloze5 .91 .684 22 

Tekst1_Cloze6 .82 .588 22 

Tekst1_Cloze7 1.45 .858 22 

Tekst1_Cloze8 .86 .468 22 

Tekst1_Cloze9 .91 .426 22 

Tekst1_Cloze10 1.18 1.006 22 

Tekst1_Cloze11 1.82 .588 22 

Tekst1_Cloze12 1.82 .588 22 

Tekst1_Cloze13 1.64 .790 22 

Tekst1_Cloze14 1.00 .690 22 

Tekst1_Cloze15 .77 .528 22 

Tekst1_Cloze16 .82 .907 22 

Tekst1_Cloze17 .91 .811 22 

Tekst1_Cloze18 .91 1.019 22 

Tekst1_Cloze19 .41 .503 22 

Tekst1_Cloze20 .18 .501 22 

Tekst1_Cloze21 .86 .990 22 

Tekst1_Cloze22 .09 .426 22 

Tekst1_Cloze23 1.36 .658 22 

Tekst1_Cloze24 1.55 .800 22 

Tekst1_Cloze25 .95 .213 22 

Tekst1_Cloze26 1.41 .908 22 

Tekst1_Cloze27 1.05 .950 22 

Tekst1_Cloze28 1.50 .740 22 

Tekst1_Cloze29 1.36 .658 22 

Tekst1_Cloze30 .64 .492 22 

Tekst1_Cloze31 .41 .666 22 

a. Cloze_versie = Cloze-versie B 

Reliability Statistics
a
 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.781 31 

a. Cloze_versie = Cloze-versie 

B 



 

 

 

 

 

Item-Total Statistics
a
 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Tekst1_Cloze1 29.50 60.929 .600 .766 

Tekst1_Cloze2 29.27 58.970 .408 .769 

Tekst1_Cloze3 29.64 63.481 .123 .785 

Tekst1_Cloze4 29.45 62.069 .327 .774 

Tekst1_Cloze5 29.18 59.489 .563 .763 

Tekst1_Cloze6 29.27 62.303 .349 .773 

Tekst1_Cloze7 28.64 63.004 .158 .783 

Tekst1_Cloze8 29.23 63.422 .303 .776 

Tekst1_Cloze9 29.18 64.442 .186 .779 

Tekst1_Cloze10 28.91 61.610 .207 .782 

Tekst1_Cloze11 28.27 61.446 .445 .770 

Tekst1_Cloze12 28.27 62.970 .276 .776 

Tekst1_Cloze13 28.45 55.974 .787 .749 

Tekst1_Cloze14 29.09 59.896 .517 .765 

Tekst1_Cloze15 29.32 64.513 .130 .781 

Tekst1_Cloze16 29.27 61.636 .241 .779 

Tekst1_Cloze17 29.18 59.680 .444 .767 

Tekst1_Cloze18 29.18 56.251 .563 .758 

Tekst1_Cloze19 29.68 63.370 .284 .776 

Tekst1_Cloze20 29.91 65.515 .016 .785 

Tekst1_Cloze21 29.23 58.184 .446 .766 

Tekst1_Cloze22 30.00 64.762 .139 .781 

Tekst1_Cloze23 28.73 66.874 -.131 .793 

Tekst1_Cloze24 28.55 56.736 .707 .753 

Tekst1_Cloze25 29.14 64.600 .365 .778 

Tekst1_Cloze26 28.68 62.989 .144 .784 

Tekst1_Cloze27 29.05 60.331 .316 .774 

Tekst1_Cloze28 28.59 65.110 .020 .788 

Tekst1_Cloze29 28.73 66.303 -.078 .790 

Tekst1_Cloze30 29.45 65.974 -.040 .786 

Tekst1_Cloze31 29.68 64.227 .115 .783 

a. Cloze_versie = Cloze-versie B 

 

Scale Statistics
a
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

30.09 65.896 8.118 31 

a. Cloze_versie = Cloze-versie B 

 

 

 



 

 

 

  

1e: De betrouwbaarheid van de cloze-items van de cultuurtekst per cloze-versie bekeken 

Case Processing Summary
a
 

 N % 

Cases 

Valid 23 100.0 

Excluded
b
 0 .0 

Total 23 100.0 

a. Cloze_versie = Cloze-versie A 

b. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Item Statistics
a
 

 Mean Std. Deviation N 

Tekst2_Cloze1 1.91 .417 23 

Tekst2_Cloze2 1.83 .576 23 

Tekst2_Cloze3 1.57 .843 23 

Tekst2_Cloze4 1.74 .541 23 

Tekst2_Cloze5 .74 .752 23 

Tekst2_Cloze6 .74 .689 23 

Tekst2_Cloze7 1.13 1.014 23 

Tekst2_Cloze8 .96 .562 23 

Tekst2_Cloze9 1.13 .458 23 

Tekst2_Cloze10 .96 .638 23 

Tekst2_Cloze11 1.04 1.022 23 

Tekst2_Cloze12 1.13 .869 23 

Tekst2_Cloze13 .35 .775 23 

Tekst2_Cloze14 1.17 .984 23 

Tekst2_Cloze15 1.13 .458 23 

Tekst2_Cloze16 .52 .898 23 

Tekst2_Cloze17 1.22 .671 23 

Tekst2_Cloze18 1.09 .596 23 

Tekst2_Cloze19 1.26 .619 23 

Tekst2_Cloze20 .70 .635 23 

Tekst2_Cloze21 .83 .388 23 

Tekst2_Cloze22 1.65 .775 23 

Tekst2_Cloze23 1.83 .576 23 

Tekst2_Cloze24 .96 .209 23 

Tekst2_Cloze25 1.65 .714 23 

Tekst2_Cloze26 1.04 .209 23 

Tekst2_Cloze27 1.22 .600 23 

Tekst2_Cloze28 .70 .559 23 

Tekst2_Cloze29 1.09 .996 23 

Tekst2_Cloze30 1.83 .491 23 

Tekst2_Cloze31 1.57 .843 23 

Tekst2_Cloze32 1.70 .703 23 

Tekst2_Cloze33 .96 .638 23 

Reliability Statistics
a
 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.737 37 

a. Cloze_versie = Cloze-versie  

A 



 

 

 

Tekst2_Cloze34 .96 .825 23 

Tekst2_Cloze35 .83 .491 23 

Tekst2_Cloze36 .70 .559 23 

Tekst2_Cloze37 .65 .487 23 

a. Cloze_versie = Cloze-versie A 

 

Item-Total Statistics
a
 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Tekst2_Cloze1 40.52 58.079 .387 .728 

Tekst2_Cloze2 40.61 57.431 .338 .727 

Tekst2_Cloze3 40.87 55.573 .352 .724 

Tekst2_Cloze4 40.70 60.040 .045 .740 

Tekst2_Cloze5 41.70 63.040 -.242 .758 

Tekst2_Cloze6 41.70 55.949 .416 .722 

Tekst2_Cloze7 41.30 56.040 .240 .733 

Tekst2_Cloze8 41.48 59.079 .152 .735 

Tekst2_Cloze9 41.30 59.403 .156 .735 

Tekst2_Cloze10 41.48 62.806 -.247 .754 

Tekst2_Cloze11 41.39 54.158 .366 .723 

Tekst2_Cloze12 41.30 55.403 .352 .724 

Tekst2_Cloze13 42.09 55.810 .371 .723 

Tekst2_Cloze14 41.26 53.202 .456 .716 

Tekst2_Cloze15 41.30 60.676 -.024 .741 

Tekst2_Cloze16 41.91 59.810 .007 .747 

Tekst2_Cloze17 41.22 58.178 .203 .733 

Tekst2_Cloze18 41.35 56.419 .439 .722 

Tekst2_Cloze19 41.17 56.696 .390 .724 

Tekst2_Cloze20 41.74 56.020 .451 .721 

Tekst2_Cloze21 41.61 59.613 .159 .735 

Tekst2_Cloze22 40.78 56.451 .314 .727 

Tekst2_Cloze23 40.61 59.431 .107 .737 

Tekst2_Cloze24 41.48 59.715 .296 .734 

Tekst2_Cloze25 40.78 56.269 .367 .724 

Tekst2_Cloze26 41.39 60.158 .158 .736 

Tekst2_Cloze27 41.22 62.632 -.240 .753 

Tekst2_Cloze28 41.74 58.111 .269 .730 

Tekst2_Cloze29 41.35 56.237 .233 .733 

Tekst2_Cloze30 40.61 56.340 .560 .720 

Tekst2_Cloze31 40.87 53.573 .520 .713 

Tekst2_Cloze32 40.74 58.838 .128 .737 

Tekst2_Cloze33 41.48 56.170 .432 .722 

Tekst2_Cloze34 41.48 56.443 .290 .728 

Tekst2_Cloze35 41.61 59.249 .162 .735 

Tekst2_Cloze36 41.74 57.838 .301 .729 

Tekst2_Cloze37 41.78 61.178 -.092 .744 



 

 

 

a. Cloze_versie = Cloze-versie A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Statistics
a
 

 Mean Std. Deviation N 

Tekst2_Cloze1 .86 .560 22 

Tekst2_Cloze2 1.73 .456 22 

Tekst2_Cloze3 1.45 .912 22 

Tekst2_Cloze4 1.27 .985 22 

Tekst2_Cloze5 2.00 .000 22 

Tekst2_Cloze6 1.77 .612 22 

Tekst2_Cloze7 .95 .486 22 

Tekst2_Cloze8 .82 1.006 22 

Tekst2_Cloze9 .68 .894 22 

Tekst2_Cloze10 .86 .941 22 

Tekst2_Cloze11 .64 .953 22 

Tekst2_Cloze12 .64 .953 22 

Tekst2_Cloze13 .59 .590 22 

Tekst2_Cloze14 .64 .727 22 

Tekst2_Cloze15 1.55 .596 22 

Tekst2_Cloze16 .77 .528 22 

Tekst2_Cloze17 1.09 .921 22 

Tekst2_Cloze18 1.00 .436 22 

Tekst2_Cloze19 .45 .596 22 

Tekst2_Cloze20 .18 .395 22 

Tekst2_Cloze21 .77 .813 22 

Tekst2_Cloze22 .86 .468 22 

Tekst2_Cloze23 .86 .834 22 

Tekst2_Cloze24 1.27 .985 22 

Tekst2_Cloze25 .86 .834 22 

Tekst2_Cloze26 1.23 .752 22 

Scale Statistics
a
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

42.43 60.711 7.792 37 

a. Cloze_versie = Cloze-versie A 

 

Case Processing Summary
a
 

 N % 

Cases 

Valid 22 100.0 

Excluded
b
 0 .0 

Total 22 100.0 

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 

.661 37 

a. Cloze_versie = Cloze-versie 

B 



 

 

 

Tekst2_Cloze27 .82 .501 22 

Tekst2_Cloze28 1.14 .710 22 

Tekst2_Cloze29 .77 .612 22 

Tekst2_Cloze30 .86 .560 22 

Tekst2_Cloze31 .55 .596 22 

Tekst2_Cloze32 .27 .550 22 

Tekst2_Cloze33 .32 .716 22 

Tekst2_Cloze34 .73 .985 22 

Tekst2_Cloze35 1.36 .790 22 

Tekst2_Cloze36 1.64 .658 22 

Tekst2_Cloze37 1.14 .560 22 

a. Cloze_versie = Cloze-versie B 

Item-Total Statistics
a
 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Tekst2_Cloze1 34.55 52.641 .125 .658 

Tekst2_Cloze2 33.68 52.323 .218 .654 

Tekst2_Cloze3 33.95 46.903 .499 .624 

Tekst2_Cloze4 34.14 48.028 .364 .637 

Tekst2_Cloze5 33.41 53.968 .000 .661 

Tekst2_Cloze6 33.64 53.481 .013 .665 

Tekst2_Cloze7 34.45 52.260 .210 .654 

Tekst2_Cloze8 34.59 50.920 .142 .660 

Tekst2_Cloze9 34.73 51.351 .142 .659 

Tekst2_Cloze10 34.55 48.545 .346 .639 

Tekst2_Cloze11 34.77 51.422 .120 .661 

Tekst2_Cloze12 34.77 48.946 .308 .643 

Tekst2_Cloze13 34.82 51.680 .228 .652 

Tekst2_Cloze14 34.77 51.994 .138 .658 

Tekst2_Cloze15 33.86 54.695 -.123 .673 

Tekst2_Cloze16 34.64 54.242 -.071 .669 

Tekst2_Cloze17 34.32 47.751 .422 .632 

Tekst2_Cloze18 34.41 54.920 -.177 .671 

Tekst2_Cloze19 34.95 52.522 .126 .658 

Tekst2_Cloze20 35.23 51.327 .439 .646 

Tekst2_Cloze21 34.64 50.433 .249 .649 

Tekst2_Cloze22 34.55 50.831 .438 .643 

Tekst2_Cloze23 34.55 48.355 .424 .634 

Tekst2_Cloze24 34.14 47.266 .423 .630 

Tekst2_Cloze25 34.55 50.165 .263 .648 

Tekst2_Cloze26 34.18 51.680 .159 .656 

Tekst2_Cloze27 34.59 51.110 .364 .646 

Tekst2_Cloze28 34.27 55.065 -.152 .678 

Tekst2_Cloze29 34.64 51.100 .285 .648 

Tekst2_Cloze30 34.55 55.974 -.277 .680 

Tekst2_Cloze31 34.86 56.695 -.344 .685 



 

 

 

Tekst2_Cloze32 35.14 54.028 -.045 .668 

Tekst2_Cloze33 35.09 52.944 .049 .664 

Tekst2_Cloze34 34.68 49.656 .241 .650 

Tekst2_Cloze35 34.05 48.045 .484 .629 

Tekst2_Cloze36 33.77 52.660 .092 .661 

Tekst2_Cloze37 34.27 52.208 .179 .655 

a. Cloze_versie = Cloze-versie B 

 

 

Scale Statistics
a
 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

35.41 53.968 7.346 37 

a. Cloze_versie = Cloze-versie B 

 

 
 
1f: Correlatie woordenschat en leesvaardigheid 

 
 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

LS_totaal 14.18 2.986 40 

WS_totaal 23.61 2.830 44 

 

 
 

Correlations 

 LS_totaal WS_totaal 

LS_totaal 

Pearson Correlation 1 .184 

Sig. (2-tailed)  .256 

N 40 40 

WS_totaal 

Pearson Correlation .184 1 

Sig. (2-tailed) .256  

N 40 44 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
2. Gemiddeldes en standaarddeviaties 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geslacht   

N 
Valid 50 

Missing 1 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

WS_totaal 44 15 28 23,61 2,830 

LS_totaal 40 5 20 14,18 2,986 

Tekst1_absolute_score 45 9 28 21,16 4,411 

Tekst2_absolute_score 45 12 35 25,91 4,621 

Cloze_totaal_score 45 22 60 47,07 8,134 

Valid N (listwise) 40     



 

3. T-tests: zijn 'woordenschat'  en 'leesvaardigheid  gelijk over de condities verdeeld? 

Group Statistics 

 Tekstversie N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

WS_totaal 
makkelijk 24 23,46 2,377 ,485 

moeilijk 20 23,80 3,350 ,749 

 
 

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 
2,037 ,161 -

,395 

42 ,695 -,342 ,865 -2,088 1,405 

Equal variances not 

assumed 

  -

,383 

33,429 ,704 -,342 ,892 -2,157 1,473 

 

Group Statistics 

 Tekstversie N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

LS_totaal 
makkelijk 22 14,23 3,100 ,661 

moeilijk 18 14,11 2,928 ,690 

 
 

 



 

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 ,155 ,696 ,121 38 ,904 ,116 ,961 -1,830 2,062 

Equal variances not 

assumed 

  ,122 37,171 ,904 ,116 ,956 -1,820 2,052 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ANOVA's en ANCOVA's  

4a: De gedraaide vier modellen voor de totaalscore van de twee teksten. Achtereenvolgens een ANOVA (1), een ANCOVA met covariaat woordenschat (2), 

een ANCOVA met covariaat leesvaardigheid (3) en een ANCOVA met covariaten woordenschat en leesvaardigheid samen (4)   

4a: (1) ANOVA 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

Tekstversie 
1 makkelijk 25 

2 moeilijk 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 432,640
a
 1 432,640 7,507 ,009 ,149 

Intercept 97011,484 1 97011,484 1683,303 ,000 ,975 

Tekstversie 432,640 1 432,640 7,507 ,009 ,149 

Error 2478,160 43 57,632    

Total 102598,000 45     

Corrected Total 2910,800 44     

a. R Squared = ,149 (Adjusted R Squared = ,129) 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   Cloze_totaal_score   

Tekstversie Mean Std. Deviation N 

makkelijk 49,84 6,276 25 

moeilijk 43,60 8,982 20 

Total 47,07 8,134 45 

Levene's Test of Equality of Error Variances
a
 

Dependent Variable:   Cloze_totaal_score   

F df1 df2 Sig. 

2,181 1 43 ,147 

Tests the null hypothesis that the error variance 

of the dependent variable is equal across 

groups. 

a. Design: Intercept + Tekstversie 



 

4a: (2)ANCOVA met covariaat woordenschat 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

Tekstversie 
1 makkelijk 24 

2 moeilijk 20 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   Cloze_totaal_score   

Tekstversie Mean Std. Deviation N 

makkelijk 49,92 6,399 24 

moeilijk 43,60 8,982 20 

Total 47,05 8,226 44 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 762,930
a
 2 381,465 7,285 ,002 ,262 

Intercept 339,538 1 339,538 6,484 ,015 ,137 

WS_totaal 327,654 1 327,654 6,257 ,016 ,132 

Tekstversie 480,720 1 480,720 9,180 ,004 ,183 

Error 2146,979 41 52,365    

Total 100294,000 44     

Corrected Total 2909,909 43     

a. R Squared = ,262 (Adjusted R Squared = ,226) 

Levene's Test of Equality of Error Variances
a
 

Dependent Variable:   Cloze_totaal_score   

F df1 df2 Sig. 

,684 1 42 ,413 

Tests the null hypothesis that the error variance 

of the dependent variable is equal across 

groups. 

a. Design: Intercept + WS_totaal + Tekstversie 



 

 
4a: (3)ANCOVA met covariaat leesvaardigheid 

 

 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

Tekstversie 
1 makkelijk 22 

2 moeilijk 18 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 596,089
a
 2 298,044 5,284 ,010 ,222 

Intercept 2255,674 1 2255,674 39,990 ,000 ,519 

LS_totaal 178,463 1 178,463 3,164 ,083 ,079 

Tekstversie 406,834 1 406,834 7,213 ,011 ,163 

Error 2087,011 37 56,406    

Total 92364,000 40     

Corrected Total 2683,100 39     

a. R Squared = ,222 (Adjusted R Squared = ,180) 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   Cloze_totaal_score   

Tekstversie Mean Std. Deviation N 

makkelijk 50,27 6,212 22 

moeilijk 43,78 9,252 18 

Total 47,35 8,294 40 

 

 

Levene's Test of Equality of Error Variances
a
 

Dependent Variable:   Cloze_totaal_score   

F df1 df2 Sig. 

4,584 1 38 ,039 

Tests the null hypothesis that the error variance 

of the dependent variable is equal across 

groups. 

a. Design: Intercept + LS_totaal + Tekstversie 



 

4a: (4) ANCOVA met covariaten woordenschat en leesvaardigheid  
 

 

 
 

 

 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   Cloze_totaal_score   

Tekstversie Mean Std. Deviation N 

makkelijk 50,27 6,212 22 

moeilijk 43,78 9,252 18 

Total 47,35 8,294 40 

 
 

Levene's Test of Equality of Error Variances
a
 

Dependent Variable:   Cloze_totaal_score   

F df1 df2 Sig. 

2,247 1 38 ,142 

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 832,310
a
 3 277,437 5,396 ,004 ,310 

Intercept 143,145 1 143,145 2,784 ,104 ,072 

LS_totaal 105,894 1 105,894 2,060 ,160 ,054 

WS_totaal 236,222 1 236,222 4,595 ,039 ,113 

Tekstversie 430,301 1 430,301 8,370 ,006 ,189 

Error 1850,790 36 51,411    

Total 92364,000 40     

Corrected Total 2683,100 39     

a. R Squared = ,310 (Adjusted R Squared = ,253) 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

 Tekstversie 
1 makkelijk 22 

2 moeilijk 18 



 

4b: De gedraaide vier modellen voor de cloze-score van de toerismetekst. Achtereenvolgens een ANOVA (1), een ANCOVA met covariaat woordenschat (2), 

een ANCOVA met covariaat leesvaardigheid (3) en een ANCOVA met covariaten woordenschat en leesvaardigheid samen (4)  

4b (1) ANOVA 

 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

Tekstversie 
1 makkelijk 25 

2 moeilijk 20 

 
 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   Tekst1_absolute_score   

Tekstversie Mean Std. Deviation N 

makkelijk 22,40 3,428 25 

moeilijk 19,60 5,062 20 

Total 21,16 4,411 45 

 

Levene's Test of Equality of Error Variances
a
 

Dependent Variable:   Tekst1_absolute_score   

F df1 df2 Sig. 

1,868 1 43 ,179 

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 87,111
a
 1 87,111 4,872 ,033 ,102 

Intercept 19600,000 1 19600,000 1096,254 ,000 ,962 

Tekstversie 87,111 1 87,111 4,872 ,033 ,102 

Error 768,800 43 17,879    

Total 20996,000 45     

Corrected Total 855,911 44     

a. R Squared = ,102 (Adjusted R Squared = ,081) 



 

4b (2) ANCOVA met covariaat woordenschat                   

 

 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

Tekstversie 
1 makkelijk 24 

2 moeilijk 20 

 
 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   Tekst1_absolute_score   

Tekstversie Mean Std. Deviation N 

makkelijk 22,33 3,485 24 

moeilijk 19,60 5,062 20 

 Total 21,09 4,440 44 

 
 

Levene's Test of Equality of Error Variances
a
 

Dependent Variable:   Tekst1_absolute_score   

F df1 df2 Sig. 

1,117 1 42 ,297 

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 149,482
a
 2 74,741 4,389 ,019 ,176 

Intercept 66,182 1 66,182 3,887 ,055 ,087 

WS_totaal 67,979 1 67,979 3,992 ,052 ,089 

Tekstversie 90,488 1 90,488 5,314 ,026 ,115 

Error 698,155 41 17,028    

Total 20420,000 44     

Corrected Total 847,636 43     

a. R Squared = ,176 (Adjusted R Squared = ,136) 



 

4b (3) ANCOVA met covariaat leesvaardigheid      

 
 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

Tekstversie 
1 makkelijk 22 

2 moeilijk 18 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   Tekst1_absolute_score   

Tekstversie Mean Std. Deviation N 

makkelijk 22,59 3,246 22 

moeilijk 20,06 4,633 18 

Total 21,45 4,082 40 

 

Levene's Test of Equality of Error Variances
a
 

Dependent Variable:   Tekst1_absolute_score   

F df1 df2 Sig. 

1,797 1 38 ,188 

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 105,707
a
 2 52,853 3,594 ,037 ,163 

Intercept 445,897 1 445,897 30,317 ,000 ,450 

LS_totaal 42,070 1 42,070 2,860 ,099 ,072 

Tekstversie 61,601 1 61,601 4,188 ,048 ,102 

Error 544,193 37 14,708    

Total 19054,000 40     

Corrected Total 649,900 39     

a. R Squared = ,163 (Adjusted R Squared = ,117) 



 

4b (4) ANCOVA met covariaten woordenschat en leesvaardigheid      

 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

Tekstversie 
1 makkelijk 22 

2 moeilijk 18 

 
 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   Tekst1_absolute_score   

Tekstversie Mean Std. Deviation N 

makkelijk 22,59 3,246 22 

moeilijk 20,06 4,633 18 

Total 21,45 4,082 40 

 
 

Levene's Test of Equality of Error Variances
a
 

Dependent Variable:   Tekst1_absolute_score   

F df1 df2 Sig. 

1,388 1 38 ,246 

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:   Tekst1_absolute_score   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 134,338
a
 3 44,779 3,127 ,038 ,207 

Intercept 43,290 1 43,290 3,023 ,091 ,077 

LS_totaal 29,012 1 29,012 2,026 ,163 ,053 

WS_totaal 28,631 1 28,631 1,999 ,166 ,053 

Tekstversie 64,766 1 64,766 4,522 ,040 ,112 

Error 515,562 36 14,321    

Total 19054,000 40     

Corrected Total 649,900 39     

a. R Squared = ,207 (Adjusted R Squared = ,141) 



 

4c: De gedraaide vier modellen voor de cloze-score van de cultuurtekst Achtereenvolgens een ANOVA (1), een ANCOVA met covariaat woordenschat (2), een 

ANCOVA met covariaat leesvaardigheid (3) en een ANCOVA met covariaten woordenschat en leesvaardigheid samen (4)  

4c (1) ANOVA    

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

Tekstversie 
1 makkelijk 25 

2 moeilijk 20 

 
 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   Tekst2_absolute_score   

Tekstversie Mean Std. Deviation N 

makkelijk 27,44 3,852 25 

moeilijk 24,00 4,877 20 

Total 25,91 4,621 45 

 
 

Levene's Test of Equality of Error Variances
a
 

Dependent Variable:   Tekst2_absolute_score   

F df1 df2 Sig. 

1,525 1 43 ,224 

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:   Tekst2_absolute_score   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 131,484
a
 1 131,484 6,996 ,011 ,140 

Intercept 29400,818 1 29400,818 1564,338 ,000 ,973 

Tekstversie 131,484 1 131,484 6,996 ,011 ,140 

Error 808,160 43 18,794    

Total 31152,000 45     

Corrected Total 939,644 44     

a. R Squared = ,140 (Adjusted R Squared = ,120) 



 

4c (2) ANCOVA met covariaat woordenschat   

 
 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

Tekstversie 
1 makkelijk 24 

2 moeilijk 20 

 
 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   Tekst2_absolute_score   

Tekstversie Mean Std. Deviation N 

makkelijk 27,58 3,866 24 

moeilijk 24,00 4,877 20 

Total 25,95 4,665 44 

 
 

Levene's Test of Equality of Error Variances
a
 

Dependent Variable:   Tekst2_absolute_score   

F df1 df2 Sig. 

,220 1 42 ,641 

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 237,222
a
 2 118,611 6,960 ,002 ,253 

Intercept 105,912 1 105,912 6,215 ,017 ,132 

WS_totaal 97,147 1 97,147 5,701 ,022 ,122 

Tekstversie 154,077 1 154,077 9,041 ,004 ,181 

Error 698,687 41 17,041    

Total 30576,000 44     

Corrected Total 935,909 43     

a. R Squared = ,253 (Adjusted R Squared = ,217) 



 

4c (3) ANCOVA met covariaat leesvaardigheid             

 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

Tekstversie 
1 makkelijk 22 

2 moeilijk 18 

 
 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   Tekst2_absolute_score   

Tekstversie Mean Std. Deviation N 

makkelijk 27,68 3,957 22 

moeilijk 23,72 5,074 18 

Total 25,90 4,861 40 

 
 

Levene's Test of Equality of Error Variances
a
 

Dependent Variable:   Tekst2_absolute_score   

F df1 df2 Sig. 

2,442 1 38 ,126 

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:   Tekst2_absolute_score   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 202,453
a
 2 101,227 5,208 ,010 ,220 

Intercept 695,781 1 695,781 35,798 ,000 ,492 

LS_totaal 47,237 1 47,237 2,430 ,128 ,062 

Tekstversie 151,819 1 151,819 7,811 ,008 ,174 

Error 719,147 37 19,436    

Total 27754,000 40     

Corrected Total 921,600 39     

a. R Squared = ,220 (Adjusted R Squared = ,177) 



 

4c (4) ANCOVA met covariaten woordenschat en leesvaardigheid              

 
 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

Tekstversie 
1 makkelijk 22 

2 moeilijk 18 

 
 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   Tekst2_absolute_score   

Tekstversie Mean Std. Deviation N 

makkelijk 27,68 3,957 22 

moeilijk 23,72 5,074 18 

Total 25,90 4,861 40 

 
 

Levene's Test of Equality of Error Variances
a
 

Dependent Variable:   Tekst2_absolute_score   

F df1 df2 Sig. 

,327 1 38 ,571 

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:   Tekst2_absolute_score   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 302,827
a
 3 100,942 5,873 ,002 ,329 

Intercept 28,996 1 28,996 1,687 ,202 ,045 

LS_totaal 24,052 1 24,052 1,399 ,245 ,037 

WS_totaal 100,374 1 100,374 5,840 ,021 ,140 

Tekstversie 161,188 1 161,188 9,378 ,004 ,207 

Error 618,773 36 17,188    

Total 27754,000 40     

Corrected Total 921,600 39     

a. R Squared = ,329 (Adjusted R Squared = ,273) 



 

5.ANOVA's eventuele verstorende variabelen  

 

5a: Geslacht 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

Tekstversie 
1 makkelijk 25 

2 moeilijk 20 

Geslacht 
1 jongen 25 

2 meisje 20 

 
 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   Cloze_totaal_score   

Tekstversie Geslacht Mean Std. Deviation N 

makkelijk 

jongen 49,57 7,314 14 

meisje 50,18 4,976 11 

Total 49,84 6,276 25 

moeilijk 

jongen 39,64 9,287 11 

meisje 48,44 5,981 9 

Total 43,60 8,982 20 

Total 

jongen 45,20 9,500 25 

meisje 49,40 5,374 20 

Total 47,07 8,134 45 

 

Levene's Test of Equality of Error Variances
a
 

Dependent Variable:   Cloze_totaal_score   

F df1 df2 Sig. 

1,512 3 41 ,226 

Tests the null hypothesis that the error variance 

of the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + Tekstversie + Geslacht + 

Tekstversie * Geslacht 

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 818,967
a
 3 272,989 5,351 ,003 ,281 

Intercept 96832,361 1 96832,361 1897,918 ,000 ,979 

Tekstversie 373,934 1 373,934 7,329 ,010 ,152 

Geslacht 243,463 1 243,463 4,772 ,035 ,104 

Tekstversie * Geslacht 184,440 1 184,440 3,615 ,064 ,081 

Error 2091,833 41 51,020    

Total 102598,000 45     

Corrected Total 2910,800 44     

a. R Squared = ,281 (Adjusted R Squared = ,229) 



 

5b: Dyslexie   
 

 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

Tekstversie 
1 makkelijk 25 

2 moeilijk 20 

Dyslexie 
0 Nee 37 

1 Ja 8 

 

 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   Cloze_totaal_score   

Tekstversie Dyslexie Mean Std. Deviation N 

makkelijk 

Nee 51,05 5,698 20 

Ja 45,00 6,745 5 

Total 49,84 6,276 25 

moeilijk 

Nee 45,24 8,584 17 

Ja 34,33 5,033 3 

Total 43,60 8,982 20 

Total 

Nee 48,38 7,650 37 

Ja 41,00 7,982 8 

Total 47,07 8,134 45 

 

 

Levene's Test of Equality of Error Variances
a
 

Dependent Variable:   Cloze_totaal_score   

F df1 df2 Sig. 

,667 3 41 ,577 

Tests the null hypothesis that the error variance 

of the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + Tekstversie + Dyslexie + 

Tekstversie * Dyslexie 

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 882,125
a
 3 294,042 5,943 ,002 ,303 

Intercept 48028,611 1 48028,611 970,669 ,000 ,959 

Tekstversie 423,005 1 423,005 8,549 ,006 ,173 

Dyslexie 447,506 1 447,506 9,044 ,004 ,181 

Tekstversie * Dyslexie 36,660 1 36,660 ,741 ,394 ,018 

Error 2028,675 41 49,480    

Total 102598,000 45     

Corrected Total 2910,800 44     

a. R Squared = ,303 (Adjusted R Squared = ,252) 



 

6. ANOVA's bij het hanteren van een strikte scoring 

6a: totaal cloze-score  

 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

Tekstversie 
1 makkelijk 25 

2 moeilijk 20 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   Cloze_totaal_strikt   

Tekstversie Mean Std. Deviation N 

makkelijk 25,44 5,591 25 

moeilijk 22,80 7,396 20 

Total 24,27 6,514 45 

 

Levene's Test of Equality of Error Variances
a
 

Dependent Variable:   Cloze_totaal_strikt   

F df1 df2 Sig. 

3,305 1 43 ,076 

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_strikt   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 77,440
a
 1 77,440 1,861 ,180 ,041 

Intercept 25856,640 1 25856,640 621,359 ,000 ,935 

Tekstversie 77,440 1 77,440 1,861 ,180 ,041 

Error 1789,360 43 41,613    

Total 28366,000 45     

Corrected Total 1866,800 44     

a. R Squared = ,041 (Adjusted R Squared = ,019) 



 

6b: cloze-score toerisme tekst  

 
 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

Tekstversie 
1 makkelijk 25 

2 moeilijk 20 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   Cloze_totaaltekst1_strikt   

Tekstversie Mean Std. Deviation N 

makkelijk 11,52 2,888 25 

moeilijk 10,75 3,477 20 

Total 11,18 3,150 45 

 
 

Levene's Test of Equality of Error Variances
a
 

Dependent Variable:   Cloze_totaaltekst1_strikt   

F df1 df2 Sig. 

,784 1 43 ,381 

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_totaaltekst1_strikt   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 6,588
a
 1 6,588 ,659 ,421 ,015 

Intercept 5510,588 1 5510,588 551,072 ,000 ,928 

Tekstversie 6,588 1 6,588 ,659 ,421 ,015 

Error 429,990 43 10,000    

Total 6059,000 45     

Corrected Total 436,578 44     

a. R Squared = ,015 (Adjusted R Squared = -,008) 



 

6c: cloze-score cultuurtekst  

 

 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 

Tekstversie 
1 makkelijk 25 

2 moeilijk 20 

 
 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:   Cloze_totaaltekst2_strikt   

Tekstversie Mean Std. Deviation N 

makkelijk 13,92 3,499 25 

moeilijk 12,05 4,696 20 

Total 13,09 4,133 45 

 
 

Levene's Test of Equality of Error Variances
a
 

Dependent Variable:   Cloze_totaaltekst2_strikt   

F df1 df2 Sig. 

3,677 1 43 ,062 

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_totaaltekst2_strikt   

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 38,854
a
 1 38,854 2,344 ,133 ,052 

Intercept 7493,788 1 7493,788 452,073 ,000 ,913 

Tekstversie 38,854 1 38,854 2,344 ,133 ,052 

Error 712,790 43 16,577    

Total 8461,000 45     

Corrected Total 751,644 44     

a. R Squared = ,052 (Adjusted R Squared = ,030) 


