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Samenvatting 
 
Het in dit masterwerkstuk beschreven onderzoek gaat in op de vraag of contextgebruik en het 

gebruik van gemakkelijke woorden MBO-leerlingen helpen bij het begrijpen van 

krantenberichten. Daarnaast is onderzocht of contextuele informatie bij moeilijke woorden leidt 

tot beter woordbegrip bij diezelfde leerlingen. Op basis van eerder onderzoek werd verwacht dat 

contextgebruik helpt bij het begrijpen van moeilijke woorden en dat contextuele informatie en 

gemakkelijke woorden helpen bij het begrijpen van een tekst als geheel. Om antwoord te vinden 

op de twee onderzoeksvragen zijn onder 105 leerlingen uit MBO niveau 3 en 4 drie tekstversies 

van twee krantenberichten uitgedeeld: één met moeilijke woorden, één met gemakkelijke 

woorden en één met moeilijke woorden en contextuele informatie. Elke leerling kreeg één van de 

versies. Na het lezen van de moeilijke tekst en de tekst met contextuele informatie vulden de 

leerlingen zowel woord- als tekstbegripvragen in. De leerlingen met de gemakkelijke tekstversie 

kregen alleen de tekstbegripvragen. De resultaten uit dit onderzoek komen niet overeen met de 

resultaten uit eerder onderzoek. Contextuele informatie lijkt niet te helpen bij het begrijpen van 

woorden en de moeilijke tekstversie wordt net zo goed begrepen als de andere twee teksten. De 

vraag is hoe het komt dat zo weinig effect gevonden is. Wellicht dat de resultaten met betrekking 

tot tekstbegrip te wijten zijn aan de gebruikte taak, de Sentence Verification Technique. Om te 

kunnen bepalen of dit zo is, moet ditzelfde onderzoek nogmaals worden uitgevoerd, maar met 

andere tekstbegripvragen zoals free-recall, de samenvattingstaak of meerkeuzevragen. 
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1. Inleiding  
 
De geschreven pers, zoals dag- en weekbladen, is voor mensen in de samenleving één van de 

belangrijkste manieren om op de hoogte te blijven van dingen die in binnen- en buitenland spelen 

op het gebied van onder andere politiek, economie, milieu en sport. Uit onderzoek naar het 

leesgedrag van Nederlanders komt echter naar voren dat jongeren tussen de 12 en de 19 jaar 

gemiddeld slechts 12 minuten per week de krant lezen. Jongvolwassenen tussen de 20 en de 34 

jaar bladeren per week iets langer door de krant, zo’n 25 minuten, maar nog steeds erg weinig 

(www.persmediamonitor.nl, 2007).  

Om ook de naar school gaande of studerende jongeren aan het lezen van kranten te krijgen 

en daardoor meer bewust te maken van wat er in de wereld leeft, is het volgens León (1997) 

belangrijk dat de geschreven pers deel uit gaat maken van het onderwijs. Want, zo stelt hij: 

“Ultimately, it is reasonable to maintain that one of the central aims of any educational system is 

to produce citizens capable of understanding aspects of the world around them” (León, 1997, 

pagina 85). En om de aspecten van de wereld om je heen te kunnen begrijpen, moet je begrijpen 

waar een journalist het over heeft als hij in de krant een stukje schrijft over bijvoorbeeld Wilders 

en zijn roemruchte film.  

Uit een recente studie van Bureau ICE blijkt echter dat 57 procent van de startende leerlingen 

op het MBO een eenvoudig, kort stukje tekst op A2-niveau niet goed begrijpt (Heij, Haitjema en 

Fond Lam, 2008). Teksten op A2-niveau zijn teksten over alledaagse en concrete onderwerpen, 

zoals een advertentie, een boodschappenlijstje, een dienstregeling of een korte persoonlijke brief. 

Uit het onderzoek van Heij et al. (2008) wordt duidelijk dat startende leerlingen op het MBO 

moeite hebben met het begrijpen van deze teksten. Het lezen van een kort nieuwsbericht in een 

dag- of weekblad, dat vaak complexer is dan een persoonlijke brief, zal voor de meeste leerlingen 

in deze groep dus ook een lastige opdracht zijn.  

Het in dit onderzoeksverslag beschreven onderzoek heeft geprobeerd te achterhalen of de 

tekstuele kenmerken woordmoeilijkheid en gebruik van context, het lezen van een krantenbericht 

voor leerlingen op het MBO vergemakkelijken. Allereerst worden in hoofdstuk 2 resultaten van 

eerder uitgevoerd onderzoek naar woordbegrip en de invloed van onbekende woorden en 

contextgebruik op tekstbegrip uiteengezet. Aan de hand van dit theoretisch kader worden in 

hoofdstuk 3 de hoofd- en subvraag geformuleerd en worden verwachtingen uitgesproken. 

Hoofdstuk 4 behandelt de gebruikte methode en in hoofdstuk 5 worden de resultaten bekend 

gemaakt. In hoofdstuk 6 worden uit het voorgaande conclusies getrokken en ten slotte worden in 

hoofdstuk 7 enkele discussiepunten besproken.  
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2. Theoretisch Kader 

 
2.1  Woordbegrip 

In dit onderzoek is ten eerste gekeken wat het effect van de onafhankelijke variabele 

woordmoeilijkheid is op het tekstbegrip van MBO-leerlingen. Ten tweede is getracht te bepalen 

wat voor invloed de onafhankelijke variabele aanwezige contextuele informatie heeft op 

woordbegrip van diezelfde groep leerlingen.  

 
Dat het begrijpen van woorden in een tekst erg nauw gerelateerd is aan het begrijpen van die 

tekst, is een van de belangrijkste bevindingen van leesonderzoek in de afgelopen decennia.  

Bij het begrijpen van een tekst spelen twee componenten een belangrijke rol, het begrip op 

microniveau en het begrip op macroniveau. Bij het begrijpen op microniveau worden individuele  

woorden tot een betekenisvolle zin geconstrueerd en worden de verschillende zinnen gevormd 

tot een samenhangende representatie van een stukje tekst. Hieruit kan worden opgemaakt dat 

leerlingen met een zwakke woordkennis of een zwak begrip op zinniveau veel moeite hebben met 

het verwerken van een tekst op microniveau (Hacquebord, Linthorst en Stellingwerf, 2004). Bij 

het verwerken van de tekst op macroniveau worden de verschillende representaties van stukjes 

tekst aan elkaar verbonden, om op die manier de kern van de tekst, de paragraaf of het boek weer 

te geven. Leerlingen met een zwakke woordkennis zullen dus ook moeite hebben met het 

begrijpen van de kern van de tekst of het boek, omdat de moeilijkheden die ze ondervinden bij 

het verwerken op microniveau van invloed zijn op het verwerken van een tekst op macroniveau 

(Hacquebord et al., 2004).  

 
Leerlingen met een zwakke woordkennis hebben dus moeite met het begrijpen van een tekst, 

maar wat wordt er onder woordkennis verstaan? In de afgelopen tien jaar zijn er meerdere 

voorstellen gedaan waarin woordkennis wordt gezien als een fenomeen dat twee dimensies 

behelst: brede woordkennis en diepe woordkennis. De eerste dimensie, de brede woordkennis of 

kwantitatieve woordkennis, refereert aan de omvang van de woordenschat: hoeveel woorden kent 

de student of leerling? De tweede dimensie, de diepe of kwalitatieve woordkennis, is gerelateerd 

aan hoe goed een student of leerling een woord kent. In het kader van leesonderzoek heeft Qian 

(1998, 1999) voorgesteld dat diepe woordkennis componenten zoals uitspraak, spelling, 

betekenis, frequentheid en morfologische en syntactische eigenschappen bevat. Onderzoeken die 

getracht hebben te achterhalen wat voor invloed brede én diepe woordkennis hebben op 

tekstbegrip laten verschillende resultaten zien. In een onderzoek naar tekstbegrip onder leerlingen 

uit groep 7 kwam naar voren dat het niveau van begrijpend lezen het sterkst samenhangt met 
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brede woordkennis. Diepe woordkennis was in die studie minder relevant voor het begrijpen van 

een tekst (Haest en Vermeer, 2005). Deze uitkomst komt niet overeen met die van Qian (2002). 

Hij stelt aan de hand van zijn onderzoek dat de diepte van de woordkennis net zo belangrijk is bij 

het begrijpen van een tekst als dat de omvang van de woordenschat is. De twee dimensies zijn 

volgens Qian (2002) sterk met elkaar en met tekstbegrip verbonden. Beide onderzoeken, hoewel 

de conclusies niet helemaal overeenkomen, laten zien dat de omvang van de woordenschat van 

belang is bij het begrijpen van een tekst.  

 
Kintsch (1988) gaat uit van drie niveaus van tekstbegrip: (1) Het oppervlakteniveau, op dit niveau 

spelen de grammatica en de woordbetekenis een rol. (2) Het, iets dieperliggende, niveau van de 

textbase (gelijk aan microniveau), op dit niveau kent de lezer betekenis toe aan de afzonderlijke 

zinnen. En (3) het situatiemodel (gelijk aan macroniveau), de diepste en meest complexe vorm van 

tekstbegrip. Op dit niveau integreert de lezer de nieuwe tekstuele informatie met zijn 

wereldkennis en zijn voorkennis over het onderwerp, maar ook met zijn kennis over de 

tijdsordening en de plaatsing in de ruimte. Kintsch (1988) beweert dat de moeilijkheidsgraad van 

de woorden van invloed is op de verwerking van de tekst en dus op de manier waarop 

respondenten de informatie uit de tekst kunnen reproduceren. Als de woorden te moeilijk zijn en 

daardoor de tekst onbegrijpelijk is, hebben de respondenten moeite met het onthouden op het 

tweede niveau, textbase niveau. In dat geval zullen de respondenten zich de tekst in kleine stukjes 

herinneren.  

 
Zoals gezegd, heeft het begrijpen van woorden een sterk effect op het begrijpen van een tekst. In 

een artikel van Anderson en Freebody (1981), dat van grote invloed was op de hervonden 

interesse van de wetenschappers voor woordkennis, opperden de twee onderzoekers drie 

hypotheses rondom de sterke correlatie tussen woord- en tekstbegrip. De eerste hypothese is de 

instrumental hypothesis, die stelt dat de aan- of afwezigheid van woordkennis het tekstbegrip 

belemmert. Deze eerste hypothese suggereert dat goede instructie van woordbetekenissen van 

directe invloed is op tekstbegrip. De tweede hypothese, de general aptitude hypothesis, veronderstelt 

dat de correlatie tussen woord- en tekstbegrip slechts indirect is, beide zijn op een verschillende 

manier verbonden aan aanleg. Woordkennis is volgens Anderson en Freebody (1981) één van de 

sterkste voorspellers van algemene intelligentie, en intelligentie is op haar beurt verbonden aan 

tekstbegrip. De derde hypothese is de general knowledge hypothesis, die ook een indirect verband 

tussen de beide aspecten suggereert, maar ditmaal omdat ze beide op dezelfde manier verbonden 

zijn aan de algemene kennis van iemand. Mensen die weten wat buitenspel en corner betekenen, 

weten meer van voetbal dan mensen die dat niet weten. Mensen met meer kennis van het 
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onderwerp van de tekst begrijpen de tekst beter. Mezynski (1983) heeft aan deze drie hypotheses 

nog een vierde toegevoegd, de speed-of-access hypothese. Deze hypothese suggereert dat het er niet 

om draait of een persoon een moeilijk, cruciaal woord “kent”. Volgens Mezynski (1983) is de 

snelheid waarmee toegang kan worden gevonden tot een moeilijk woord in het geheugen van 

meer belang bij het begrijpen van een tekst.  

Na het expliciteren van deze vier hypotheses en het geven van enkele onderzoeksresultaten 

die de hypotheses ondersteunen, toont Stahl (1991) aan de hand van vele andere onderzoeken 

aan dat de “waarheid” die in elk van deze vier hypotheses gevangen zit sterk afhankelijk is van 

een aantal factoren. Een van die factoren is de context waarin een woord is gevonden. 

Contextuele informatie heeft een positief effect op woordbegrip als (1) tussen de context en de 

woordbetekenis overlap bestaat, (2) de contextuele informatie nauwkeurig uitgewerkt is en (3) het 

onbekende woord van belang is in de tekst (Stahl, 1991). De andere factor is de hoeveelheid 

woordkennis en verschillende typen van woordkennis. Personen met een grote woordenschat 

kunnen meer woorden leren, omdat ze beter gebruik kunnen maken van contextuele informatie 

en omdat ze meer lezen waardoor ze aan meer woorden worden blootgesteld. Ook voorkennis en 

kennis van het tekstonderwerp zijn van invloed op het woordbegrip, net als de verbale 

bekwaamheid van personen kan helpen bij het afleiden van woordbetekenissen uit de tekst en 

context (Stahl, 1991).  

De vragen die centraal stonden bij Anderson en Freebody (1981) zijn volgens Stahl (1991) 

“first generation questions”, vragen die sinds die tijd bijgesteld en genuanceerd zijn in verder 

onderzoek naar woordkennis en het effect ervan op tekstbegrip. Stahl (1991) stelt aan het eind 

van zijn beschouwend artikel voor dat het noodzakelijk is verder te kijken dan de eerste 

hypotheses deden en een begin te maken met uitzoeken in welke condities iemands woordkennis 

tekstbegrip beïnvloedt (op micro- of macroniveau) in verschillende contexten (context met juiste 

of onjuiste toelichtingen, belangrijke of onbelangrijke context).  

 
Een van de onderzoeken die getracht heeft de zogenaamde eerste generatievragen en hypotheses 

verder uit te werken en te nuanceren is een onderzoek van Freebody en Anderson (1983). Zij 

hebben gekeken naar het effect van onder andere woordmoeilijkheid op tekstbegrip. Aanleiding 

voor dit onderzoek, bestaand uit twee experimenten, was de compensation hypothesis, de 

compensatiehypothese. Deze hypothese stelt dat wanneer een bepaalde tekstuele bron die 

informatie kan verschaffen over de betekenis van een tekst, niet duidelijk aanwezig is, andere 

tekstuele bronnen alternatieve manieren bieden om achter de betekenis van een tekst te komen. 

Anders gezegd: wanneer een tekst niet samenhangend is geschreven, maar wel gemakkelijke 

woorden bevat, zorgen die gemakkelijke woorden ervoor dat de lezer de betekenis van de tekst 
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toch kan achterhalen. Om te toetsen of deze hypothese klopt, voerden Freebody en Anderson 

twee experimenten uit. Bij het eerste experiment werden drie teksten gemanipuleerd op 

samenhang en woordmoeilijkheid. Een tekstfragment dat in dit experiment werd gebruikt, was 

het volgende. Tussen haakjes staan de moeilijke woorden en het verbindingswoord in de slecht 

samenhangende tekstversie. 

 
(1) For centuries windmills were used to pomp (propel) water and grind (pulverize) grain, but now (and)...  

 
Doel van dit eerste experiment was te bepalen of er een interactie-effect van de twee 

onafhankelijke variabelen samenhang en woordmoeilijkheid op drie metingen van tekstbegrip 

bestaat. Dit bleek niet zo te zijn. Er werden geen significante verschillen gevonden tussen de 

prestaties op de drie tekstbegripvragen - recall, samenvatten en de verificatietest - gemaakt na het 

lezen van een sterk samenhangende of een slecht samenhangende tekst. Alleen voor de 

onafhankelijke variabele woordmoeilijkheid waren de prestaties op de recall en het samenvatten 

significant. De resultaten bij die twee begripstesten waren beter wanneer de teksten gemakkelijke 

woorden bevatten. De conclusie die Freebody en Anderson op basis van deze uitkomsten 

trekken, is dat samenhang weinig effect heeft op tekstbegrip en dat woordmoeilijkheid van 

directe invloed is op prestaties op tekstbegripvragen, of zoals anders gezegd: “We can safely 

conclude, […], that the effect of vocabulary difficulty are substantial and, counterintuitively, that 

apparently strong manipulations of text cohesion do not relate unambiguously to performance”.  

Het tweede experiment van Freebody en Anderson (1983) was voornamelijk gericht op de 

vraag of er een interactie-effect tussen voorkennis en woordmoeilijkheid bestaat op de 

afhankelijke variabele tekstbegrip. Het experiment werd uitgevoerd in de vorm van een 2 (bekend 

versus onbekend tekstthema) x 2 (moeilijke versus gemakkelijke woorden) tekstontwerp. Een van 

de bekende tekstonderwerpen omvatte een uitleg over het (voor Amerikanen) bekende spel 

‘horseshoes’ en een van de onbekende tekstonderwerpen omvatte een uitleg over wat het (ook 

voor Amerikanen) onbekende Indianenspel ‘huta’ inhoudt. De teksten werden zo goed mogelijk 

hetzelfde gehouden, alle zinnen hadden dezelfde syntactische opbouw. Woorden die in beide 

teksten voorkwamen werden gemanipuleerd op moeilijkheid. Eén op de vier gemakkelijke 

inhoudswoorden werd vervangen door een moeilijker synoniem. Tekstfragmenten uit beide 

tekstversies, met tussen haakjes het gemakkelijke en het moeilijke woord. 

 
(2)a. Bekend onderwerp: But horseshoes could not be played just anywhere. Parts of the land the 

cowboys lived in were very hot and dry, so the ground would get hard 

and flat. This is just the way it needs to be for a (good/adequate) game 

of horseshoes. 
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(2)b. Onbekend onderwerp: But huta could not be played just anywhere. Parts of the land the Indians 

lives in were cold and icy, so the ground would get hard and flat. This is 

just the way it needs to be for a (good/adequate) game of huta.   

  
Belangrijkste conclusie in dit deelonderzoek was dat ook hier geen significant interactie-effect 

optrad tussen voorkennis en woordmoeilijkheid. Wel was voorkennis significant van invloed op 

verrichtingen bij de recall-taak en leidde gemakkelijke bewoording over het algemeen tot iets 

betere prestaties, de prestatieverschillen bleken echter alleen significant bij de verificatietaak.  

De algemene conclusie die Freebody en Anderson trekken na het bekijken van de uitkomsten 

van beide experimenten luidt dat zowel experiment 1 als experiment 2 de compensatiehypothese 

niet ondersteunen. Daarnaast luidt de conclusie dat van alle drie de onafhankelijke variabelen de 

variabele woordmoeilijkheid de meeste invloed had op het begrijpen van een tekst. Toch moet 

volgens Freebody en Anderson (1983) worden benadrukt dat het waarschijnlijk een vergissing is 

om de samenhang tussen woord- en tekstbegrip te zien als een indicatie van het gegeven dat 

woordmoeilijkheid van allergrootst belang is in onderzoek naar tekstbegrip. Om duidelijk 

betrouwbare vermindering van tekstbegrip te kunnen bereiken moet namelijk een verrassend 

hoog aantal van de woorden voor de lezer moeilijk zijn, zo stellen de beide onderzoekers. 

Hoeveel moeilijke woorden dat zijn, zeggen Freebody en Anderson niet, maar aan de hand van 

eerdere onderzoeken (bijvoorbeeld, Beck, McKeown & McCaslin, 1983; McKeown, Beck, 

Omanson & Perfetti, 1983; McKeown, Beck, Omanson & Pople, 1985; Kameenui, Carnine & 

Freschi, 1982; Stahl, 1983) kan worden gesteld dat het percentage moeilijke woorden zo rond de 

10 procent van het totaal aantal woorden moet liggen.    

  
2.2 Context  

Het andere tekstkenmerk waarvan in deze studie is onderzocht op welke manier dat het 

woordbegrip in en tekstbegrip van krantenberichten door MBO-leerlingen beïnvloedt, is de aan- 

dan wel afwezigheid van informatieve context.  

 
Het bepalen van de betekenis van een onbekend woord aan de hand van contextuele informatie 

kan worden gezien als ‘een identificatie- en verwervingsproces van nieuw vocabulaire door het 

gebruik van bekende tekstattributen en context’ (Carton, 1979). De aan de hand van dit proces 

bepaalde betekenis van een onbekend maar belangrijk woord kan van grote invloed zijn op het 

gemak waarmee een lezer een tekst kan lezen. Wanneer een lezer een verkeerde betekenis van een 

woord heeft, wordt het lezen van de tekst bemoeilijkt. Voor zijn onderzoek stelde Li (1988) 

individuele zinnen op met daarin een moeilijk woord. De manipulatie bestond uit het toelichten 

van de functie van het onbekende woord door middel van contextuele informatie bestaande uit 
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‘cue-adequate’ tegenover ‘cue-inadequate’ toelichtingen. Een gebruikte voorbeeldzin in beide 

versies staat in (3). Uit het onderzoek blijkt dat de adequate aanwijzingen in de tekstuele context 

het bepalen van de juiste betekenis van een onbekend woord vergemakkelijken en dat onbekende 

woorden in een adequate context ook beter worden onthouden. Teksten met adequate, 

contextuele aanwijzingen vergemakkelijken het leesproces.  

 
(3)a. Cue-adequate:  John took a collapsible bicycle and rode to school.  

(3)b. Cue-inadequate:  John took a collapsible bicycle, unfolded it, and rode to school.  

 
Dat contextuele informatie van invloed is op het begrijpen van moeilijke woorden blijkt ook uit 

twee experimenten van McGinnis en Zelinski (2000a en b). Voor het onderzoek werden de 

respondenten door middel van de Wechsler Adult Intelligence Scale-Revised vocabulaire toets 

(Wechsler, 1981) in twee groepen verdeeld: personen met een grote woordenschat en mensen 

met een kleine woordenschat. Een van de hypotheses in deze studie was dat mensen die verbaal 

bekwaam zijn, en daardoor een groot vocabulaire hebben, de woorden in de contextuele 

informatie beter begrijpen en linken aan het onbekende woord. Hierdoor geven ze meer accurate 

definities van onbekende woorden dan mensen die verbaal minder bekwaam zijn en daardoor een 

minder grote woordenschat hebben. Bij het eerste experiment moesten de proefpersonen na het 

lezen van de tekst definities geven van de moeilijke woorden. Het tweede experiment bestond uit 

het kiezen van de juiste definities uit vier keuzemogelijkheden: (a) de exacte definitie, (b) een 

gegeneraliseerde definitie, (c) een generalisatie van het stukje tekst en (d) een definitie gebaseerd 

op irrelevante informatie uit de tekst. Voorbeeld: de keuzes voor het onbekende woord dippoldism 

waren (a) whipping of school children, (b) cruelty to others, (c) getting fired for inappropriate 

behavior en (d) a practice that was common. Op basis van de uitkomsten kon geconcludeerd 

worden dat deze verwachting juist is. Woordkennis blijkt positief samen te hangen met de 

nauwkeurigheid van de gegeven definities. Mensen met grotere vocabulairekennis geven meer 

accurate definities van onbekende woorden dan mensen met een minder grote vocabulaire-

kennis.  

Verbaal bekwame personen kunnen onbekende woorden dus beter definiëren, maar beide 

groepen hebben bij het begrijpen van onbekende woorden baat bij contextuele informatie, zo 

blijkt uit het onderzoek van Konopak (1988). De verbaal minder bekwame personen profiteren 

iets meer dan de personen die verbaal goed zijn. In de studie van Konopak (1988) werd aan de 

hand van het inconsiderate, het lezersonvriendelijke tekstconcept onderzocht of tekstgedeelten op 

zo’n manier kunnen worden herschreven dat studenten onbekende, belangrijke woorden beter 

begrijpen. Onder het lezersonvriendelijke tekstconcept worden de tekstkenmerken verstaan die 
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het begrijpen van een onderwerp ongunstig kunnen beïnvloeden (Slater en Graves, 1985). Vier 

belangrijke lezersonvriendelijke tekstkenmerken zijn volgens Slater en Graves (1985): een slechte 

structuur, weinig samenhang, veel irrelevante informatie en gebrek aan uitleg. In hun onderzoek 

legden zij bekwame en minder bekwame lezers de originele, lezersonvriendelijke tekstversie en de 

herschreven, lezersvriendelijke tekstversie voor. Op basis van de resultaten konden ze 

concluderen dat zowel bekwame als minder bekwame lezers meer leren van de lezersvriendelijke 

tekstversie (Slater en Graves, 1985). In een poging om het inconsiderate tekstconcept te linken aan 

de kwaliteit van contextuele informatie rondom een onbekend woord, hebben Konopak en 

Konopak (1986) vier belangrijke contextuele kenmerken vastgesteld die als maatstaven kunnen 

dienen bij het bepalen van de behulpzaamheid van contextuele informatie: (1) de nabijheid van de 

verhelderende context (binnen één regel voor of na het onbekende woord), (2) de duidelijkheid 

van het verband tussen het onbekende woord en de context, (3) de nauwkeurigheid van de 

contextuele informatie en (4) de compleetheid van de contextuele informatie. In haar onderzoek 

heeft Konopak (1988) originele, lezersonvriendelijke tekstgedeelten die een onbekend woord 

bevatten, herschreven aan de hand van de vier kenmerken, om te bepalen of de herschreven 

versie bij zowel bekwame als minder bekwame lezers beter begrip van de onbekende woorden 

opleverde. Een voorbeeld van een gebruikt tekstgedeelte waarbij ‘impeach’ het onbekende woord 

is: 

 
(4)a. Inconsiderate tekstgedeelte: When evidence of this bribery was presented in 1876, the House of  

    Representatives voted unanimously to impeach Belknap, who hastily  

    resigned. Despite all the evidence, the Senate’s impeachment trial failed  

    to convict him.    

 

(4)b. Considerate tekstgedeelte:  When evidence of this bribery was presented in 1876, the House of  

Representatives voted unanimously to impeach, or charge, Belknap, 

who hastily resigned. 

 
De herschreven tekstgedeelten blijken, zoals verwacht, een beter begrip van onbekende woorden 

op te leveren. Nabije, duidelijk gerelateerde, nauwkeurige en complete contextuele informatie 

helpt bekwame lezers, maar vooral ook minder bekwame lezers bij het begrijpen van een 

onbekend woord.  

 
Zoals uit bovenstaande kan worden opgemaakt, worden de effecten van woordbegrip op het 

begrijpen van een tekst al onderzocht sinds eind jaren zeventig. Het in dit onderzoeksverslag 
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beschreven onderzoek onderscheidt zich van eerder onderzoek door de gebruikte teksten en de 

lezersgroep.  

 
De teksten die in deze studie worden gebruikt om het tekst- en woordbegrip van de 

respondenten te meten zijn nieuwsberichten, zoals ze in de Volkskrant zijn gepubliceerd. De 

relatie tussen woordbegrip, informatieve context en tekstbegrip bij het lezen van dit soort teksten 

heeft in vorige studies nog niet centraal gestaan. In voorgaande onderzoeken werden 

zelfgeformuleerde teksten gebruikt (Li, 1988; McGinnis en Zelinski, 2000), of werd gebruik 

gemaakt van bestaande studieteksten uit leerboeken op scholen (Freebody en Anderson, 1983; 

experiment 1). De in deze studie gebruikte berichten zijn daar waar nodig aangepast, door het 

toevoegen van context en door gemakkelijke woorden te vervangen door moeilijke woorden of 

andersom. Op deze manier is geprobeerd een zo duidelijk mogelijk verschil in tekstversies te 

krijgen, maar de basis van de gebruikte berichten zijn duidelijk de oorspronkelijke 

nieuwsberichten zoals deze in de genoemde krant gedrukt stonden.  

 
Het andere element waarmee dit onderzoek zich onderscheidt van eerder onderzoek is de 

lezersgroep, die in deze studie bestaat uit leerlingen van het MBO. Onderzoeken naar woord- en 

tekstbegrip worden over het algemeen afgenomen bij studenten aan een universiteit of bij 

leerlingen op verschillende niveaus van het voortgezet onderwijs. De MBO-leerling is in 

onderzoek een vergeten groep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

3. Probleemstelling 

 
Wat moet er aan de huidige korte nieuwsberichten gebeuren zodat MBO-leerlingen die tot de 57 

procent behoren die korte berichten niet begrijpt, de kern van deze berichten kunnen begrijpen. 

Dat is de kwestie waar het in deze studie om draait. Twee nieuwsberichten worden in dit 

onderzoek op twee onafhankelijke variabelen gemanipuleerd. De ene, woordmoeilijkheid, is 

mogelijk van invloed op het tekstbegrip van MBO-leerlingen. De andere, het gebruik van 

contextuele informatie, is mogelijkerwijs van invloed op het woordbegrip van MBO-leerlingen. 

Door verschillende tekstversies aan MBO-leerlingen voor te leggen, is getracht een antwoord te 

vinden op de hoofdvraag en bijbehorende subvraag, die als volgt luiden: 

 

• Welk effect hebben woordmoeilijkheid en aanwezigheid van informatieve context op 

het tekstbegrip van nieuwsberichten door MBO-leerlingen?  

 

• In hoeverre helpt de aanwezigheid van informatieve context de MBO-leerlingen bij het 

begrijpen van moeilijke woorden in nieuwsberichten? 

 
Aan de hand van onderzoeksresultaten besproken in het Theoretisch Kader kan voor dit 

onderzoek worden verwacht dat MBO-leerlingen, met doorgaans een kleine woordenschat, 

teksten met moeilijke, onbekende woorden minder goed begrijpen dan teksten met 

gemakkelijkere en bekende woorden.  

Uit het onderzoek van onder andere Konopak (1988) bleek dat een nauwkeurige, nabije, 

duidelijk gerelateerde en complete context lezers helpt bij het begrijpen van een onbekend woord. 

Dit resultaat voedt de verwachting dat MBO-leerlingen die een tekst lezen waarin een onbekend 

woord in de context wordt toegelicht dat onbekende woord beter begrijpen, de betekenis van dat 

onbekende woord beter weten te achterhalen.  
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4. Methode 

In dit onderzoek is ten eerste gekeken of woordmoeilijkheid en contextuele informatie van 

invloed zijn op tekstbegrip. Ten tweede is onderzocht of die contextuele informatie helpt bij het 

begrijpen van moeilijke woorden.  

 
4.1 Tekstmanipulaties met betrekking tot context- en woordgebruik 

Om te kunnen bepalen of de aanwezigheid van contextuele informatie effect heeft op het 

woordbegrip en of het vervangen van moeilijke woorden van invloed is op het tekstbegrip van 

MBO-leerlingen, zijn de twee originele teksten op een dusdanige manier gemanipuleerd, dat het 

onderzoek uiteindelijk is uitgevoerd met drie verschillende tekstversies per nieuwsbericht: een 

tekst met moeilijke woorden zonder contextinformatie, een tekst met moeilijke woorden met 

contextuele informatie en een tekstversie met gemakkelijke woorden zonder context.  

De twee gebruikte berichten komen allebei uit de landelijke krant de Volkskrant (zie Bijlage 

1). Het eerste bericht heeft als titel ‘Justitie moet Klokkenluider helpen’ en stond op 24 januari 

2008 in de katern Binnenland (pag. 3). Het tweede bericht draagt de titel ‘Advocaat wil herziening 

Enschedese ontuchtzaak’ en werd op 23 april 2008 gepubliceerd in de katern Binnenland (pag. 3).  

 
Bij het manipuleren van de originele teksten op aanwezigheid van contextuele informatie bleek 

dat de berichten zoals ze geplaatst zijn in de Volkskrant sterk samenhangende en ineengevlochten 

berichten zijn. Moeilijke woorden werden direct na gebruik, of een eindje verderop in de context, 

uitgelegd. Deze uitleg bestond ten eerste uit expliciterende hoofd- of bijzinnen, zoals uit 

onderstaande tekstfragmenten blijkt:  

 
1a) Expliciterende hoofd- en bijzinnen uit het bericht “Justitie moet klokkenluider helpen”: 

- Het ministerie van Justitie moet een geschorste klokkenluider binnen drie weken aan een passende 

functie helpen. […] De nu 59-jarige ambtenaar werd in 2003 op non-actief gesteld nadat hij bij 

zijn directeur melding had gemaakt van mogelijke misstanden bij Bureau Schadefonds 

Geweldsmisdrijven. Bij dat bureau zou sprake zijn van financiële malversaties, aldus de man.  

1b) Expliciterende hoofdzin uit het bericht “Advocaat wil herziening Enschedese ontuchtzaak”: 

- […] te weinig onderzoek is gedaan naar sporen en alibi’s. Daardoor zou ten onrechte over het 

hoofd gezien zijn dat K. een deel van de veronderstelde misdrijven niet gepleegd kan hebben 

omdat hij toen in het ziekenhuis lag.  

 
Uit bovenstaande tekstfragmenten blijkt dat de betekenis van de moeilijke woorden klokkenluider 

en alibi’s in de volgende zin wordt uitgelegd. Bij het niet begrijpen van de betekenis van alibi’s kan 

de lezer uit de daarop volgende zin halen dat alibi’s iets te maken hebben met het niet kunnen 
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plegen van een misdrijf. Wanneer een lezer niet begrijpt wat het begrip klokkenluider inhoudt, kan 

dat duidelijk worden als hij verder gaat en leest dat in deze context met klokkenluider een 

ambtenaar bedoeld wordt die misstanden bij een bureau aan het licht heeft gebracht.  

Een tweede manier waarop in de originele nieuwsberichten moeilijke woorden werden 

toegelicht, was het gebruik van verhelderende werkwoorden en zelfstandig- en bijvoeglijke 

naamwoorden. Een voorbeeld hiervan staat in bovenstaand tekstfragment uit het bericht over de 

klokkenluider. In het fragment staat: ‘De nu 59-jarige ambtenaar werd in 2003 op non-actief 

gesteld’. Wanneer een lezer niet begrijpt wat ‘op non-actief stellen’ inhoudt, en hij leest terug, kan 

hij ‘geschorst’ in de eerste zin koppelen aan het onbekende non-actief. Andersom is ook mogelijk, 

bij het niet begrijpen van ‘geschorst’. Een ander voorbeeld staat in (2). In dit voorbeeld kan het 

werkwoord ‘heropend’ als contextuele informatie dienen bij het onbekende woord 

‘herzieningsverzoek’.  

 
2) Expliciterend werkwoord in het bericht “Advocaat wil herziening Enschedese ontuchtzaak”: 

- Er zijn ten minste zes nieuwe feiten op grond waarvan de Enschedese ontuchtzaak moet worden 

heropend. Dat betoogde advocaat Gert-Jan Knoops dinsdag bij de Hoge Raad, waar hij 

toelichting gaf op het herzieningsverzoek van Hennie K. (54).  

 
Om een zo duidelijk mogelijk effect van contextuele informatie op woord- en tekstbegrip te 

vinden, zijn de manipulaties met betrekking tot deze onafhankelijke variabele in de originele 

nieuwsberichten zo extreem mogelijk gemaakt. De contextuele informatie in bovenstaande 

voorbeelden, is in de twee tekstversies zonder context weggelaten. In de twee versies waar wel 

contextuele informatie beschikbaar was, is de al aanwezige context daar waar nodig aangevuld, 

iets veranderd of vervangen door nog meer expliciete uitleg. Bij het aanvullen, veranderen of 

vervangen van de contextuele informatie is rekening gehouden met een aantal factoren die 

belangrijk zijn bij het begrijpen en leren van het onbekende woord aan de hand van de context. 

Zoals in het theoretisch kader al werd besproken, bleek uit het rapport van Stahl (1991) dat 

contextuele informatie pas echt bruikbaar is bij het begrijpen van onbekende woorden als deze 

informatie (1) duidelijk overlap heeft met de beoogde betekenis en (2) nauwkeurig uitgewerkt is. 

(3) De mate waarin het onbekende woord belangrijk is in de tekst, een sleutelwoord is, is ook een 

factor, omdat contextuele informatie meer aandacht van de lezer krijgt wanneer het onbekende 

woord een obstakel vormt bij het begrijpen van de tekst. In een poging om de kwaliteit van 

contextuele informatie vast te stellen, hebben Konopak en Konopak (1986) vier belangrijke 

contextuele eigenschappen – nabijheid, duidelijkheid, nauwkeurigheid en compleetheid van de 

context -  vastgesteld die als criterium kunnen dienen bij het bepalen van hoe behulpzaam de 
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contextuele informatie is. Duidelijk is dat de drie factoren van Stahl (1991) en de vier 

eigenschappen van Konopak en Konopak (1986) overlap hebben. Om samen te vatten moet 

contextuele informatie volgens drie onderzoekers dichtbij het onbekende woord staan, uitleg 

geven bij een belangrijk onbekend woord, het verband tussen context en onbekend woord 

duidelijk weergeven, nauwkeurig en compleet zijn. In deze studie is getracht zo veel mogelijk aan 

deze eisen van contextuele informatie te voldoen. Daarbij is, om de manipulatie consequent te 

houden, gekozen voor het plaatsen van de contextuele informatie ná het onbekende, moeilijke 

woord. In de originele berichten stond contextinformatie voor het onbekende woord, zoals bij 

herzieningsverzoek (voorbeeld 2). De volgende fragmenten zijn voorbeelden van zinnen in de 

versie met context (3) en de versie zonder context (4).  

 
3) Aangevulde, veranderde of vervangen contextuele informatie in moeilijke woorden versie met context: 

- Het ministerie van Justitie moet een geschorste klokkenluider binnen drie weken aan een adequate 

betrekking helpen. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. De nu 59-jarige ambtenaar 

werd in 2003 voorlopig naar huis gestuurd nadat hij had tegen zijn baas gezegd dat bij zijn 

afdeling sprake zou zijn van diefstal door collega’s. Reden voor het judicium is dat Justitie de 

ambtenaar heeft tegengewerkt bij het vinden van passend werk. 

- Advocaat Geert-Jan Knoops heeft bij de Hoge Raad een herzieningsverzoek gedaan voor de 

Enschedese ontuchtzaak. Hij betoogde dat er zes nieuwe feiten zijn die laten zien dat de zaak 

opnieuw voor de rechter moet komen.  

-  […] te weinig onderzoek is gedaan naar sporen en alibi’s. Er zijn bewijzen genegeerd dat K. niet 

op de plek van misdaad kon zijn.  

 
4) Dezelfde zinnen in de moeilijke woorden versie zonder context: 

- Het ministerie van Justitie moet een geschorste klokkenluider binnen drie weken aan een adequate 

betrekking helpen. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. Reden voor het judicium is dat 

Justitie de ambtenaar heeft tegengewerkt bij het vinden van een nieuwe betrekking.  

- Advocaat Geert-Jan Knoops heeft bij de Hoge Raad een herzieningsverzoek gedaan voor de 

Enschedese ontuchtzaak. Hij betoogde dat er zes nieuwe feiten zijn die laten zien dat herziening 

op zijn plaats is. 

- […] te weinig onderzoek is gedaan naar sporen en alibi’s.  

 
In de manipulaties die voor dit onderzoek gemaakt zijn, is naast het al dan niet aanwezig zijn van 

contextuele informatie, ook het woordgebruik gemanipuleerd. Bij het bestuderen van de originele 

teksten met betrekking tot het woordgebruik werd snel duidelijk dat de auteurs regelmatig voor 

een moeilijk woord kiezen, in plaats van een gemakkelijk synoniem voor dat woord te gebruiken. 
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De schrijvers hebben niet gekozen voor de woorden baan, geschikt, tevergeefs, kritisch of 

veelbetekenend, maar gebruiken woorden zoals betrekking, adequaat, vruchteloos, sceptisch en significant. 

 
In dit onderzoek zijn de moeilijke woorden in de ene versie in de andere versie vervangen door 

gemakkelijkere equivalenten of door korte omschrijvingen van het woord. Dat laatste is gedaan 

omdat het voor enkele woorden lastig bleek één vervangend woord te vinden. Voor de 

vervanging van woorden zoals ‘aanbevelingsbrieven’, ‘ontuchtzaak’, ‘geschorst’ en ‘advocaat-

generaal’ zijn korte omschrijvingen gebruikt zoals ‘brieven voor nieuwe werkgevers’, ‘zaak met 

betrekking tot kindermisbruik’, ‘naar huis gestuurd’ en ‘adviseur van de hoogste rechters in 

Nederland’. Enkele moeilijke woorden die wel te vervangen waren door één woord staan in 

onderstaande tabel (Tabel 1).  

   

Adequaat Passend Judicium Uitspraak 
Betrekking Werk Significant Veelbetekenende 
Denunciatie Aangifte Substantieel Hoofdzakelijk 

Tabel 1 Moeilijke woorden en hun gemakkelijke equivalent 

 
Eén moeilijk, onbekend woord maakt een tekst nog niet onbegrijpelijk. Een lezer kan bij het 

begrijpen geen moeite hebben met één moeilijk woord, zeker als het in de tekst relatief 

onbelangrijk is. Meerdere moeilijke, onbekende woorden in één tekst maken de tekst 

onbegrijpelijk (Stahl, 2003). Uit eerder onderzoek is gebleken dat in teksten minimaal 10 procent 

van de woorden moeilijk moet zijn, om een effect op tekstbegrip te kunnen vinden (bijvoorbeeld, 

Beck et al, 1983; McKeown et al., 1983, 1985; Kameenui et al., 1982; Stahl, 1983). In de originele 

teksten van dit onderzoek lag dit percentage veel lager (tussen de 3,5 en de 9,0 procent). Om er 

zo veel mogelijk voor te zorgen dat een effect op tekstbegrip gevonden werd, zijn de originele 

berichten zodanig gemanipuleerd - zijn moeilijke woorden aan de tekst toegevoegd - dat het 

percentage moeilijke woorden 10 procent of meer van het totaal aantal woorden bedroeg. De 

tekst over de klokkenluider bevatte 11 moeilijke woorden en in de tekst over de ontuchtzaak 

stonden 13 onbekende woorden.  

 
4.2 Onderzoeksontwerp 

Voor dit onderzoek zijn van beide krantenberichten drie tekstversies gemaakt: een gemakkelijke, 

een moeilijke en een versie met contextinformatie. De afhankelijke variabelen tekstbegrip en 

woordbegrip werden met twee afzonderlijke toetsen, een tekstbegriptoets en een 

woordbegriptoets, apart van elkaar gemeten. Alleen leerlingen die de moeilijke en de contexttekst 

lazen, kregen vragen over de moeilijke woorden. De ene helft van deze leerlingen maakte eerst de 

tekstbegripvragen en daarna de woordbegripvragen, de andere helft kreeg de toetsen andersom 
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aangeboden, om zo te kunnen bepalen of de volgorde van vragen invloed heeft op de 

antwoorden.  

Alle MBO-leerlingen hebben voor dit onderzoek één versie van beide berichten gelezen en na 

het lezen van beide teksten de vragen ingevuld. Leerlingen die de moeilijke versie over de 

klokkenluider kregen, lazen ook de moeilijke versie over de ontuchtzaak etc. De volgorde waarin 

de teksten gelezen werden, was altijd dezelfde. Eerst kregen de leerlingen een versie van de tekst 

over de klokkenluider, daarna lazen ze een versie over de ontuchtzaak. Ook de 

vragenlijstvolgorde was na het lezen van beide teksten dezelfde. Leerlingen die na het lezen van 

de klokkenluidertekst eerst de tekstbegripvragen en daarna de woordbegripvragen invulden, 

begonnen na het lezen van de tweede tekst wederom met de tekstbegripvragen.  

In dit onderzoek zijn dus van beide teksten drie versies – een moeilijke, een gemakkelijke en 

een met contextuele informatie – gebruikt. Daarnaast is bij de teksten met moeilijke woorden (de 

moeilijke en de contexttekst) gebruik gemaakt van twee vragenlijstvolgordes. Bij de analyses van 

het woordbegrip zijn de twee moeilijke teksten en de twee vragenlijstvolgordes als onafhankelijke 

variabelen gebruikt. Bij de analyses voor tekstbegrip zijn alle drie de tekstversies als 

onafhankelijke variabelen gebruikt. Voor een gevisualiseerde uitleg van dit onderzoeksontwerp, 

zie het schema in figuur 1.  

 

 

 

                                                                                           

  1, 3, 5: Condities voor tekstbegrip 
 

 
 
                                                                                1, 2, 3, 4: Condities voor woordbegrip 

Figuur 1 Schema ter verduidelijking van onderzoeksontwerp 

 

4.3 Respondenten 

Aan dit onderzoek deden in totaal 105 leerlingen uit MBO niveau 3 en 4 op drie verschillende 

vestigingen van het ROC de Leijgraaf mee. Van die 105 leerlingen zaten 33 leerlingen op de 

locatie Schelversakker in Oss, 31 leerlingen zaten op locatie Euterpelaan in Oss en 41 leerlingen 

gingen naar school in Veghel, locatie Veghel. Van de 105 leerlingen volgden 28 leerlingen een 

MBO-opleiding in de richting onderwijsassistent, 19 in de richting secretarieel, 8 in de richting 

SPW, 9 in de richting gehandicaptenzorg, 18 in de richting kinderopvang, 5 in de richting bank en 

verzekering en 18 in de richting administratie. Onder de leerlingen zaten 85 meisjes en 18 

jongens.  

1. Moeilijk 
tekstbegrip - woordbegrip 

3. Context 
tekstbegrip - woordbegrip 

5. Gemakkelijk 

 

2. Moeilijk 
woordbegrip - tekstbegrip 

4. Context 
woordbegrip - tekstbegrip 
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4.4 Meten van tekstbegrip 

Zoals uit het theoretisch kader blijkt, zijn er vele manieren om het tekstbegrip van personen te 

meten. Een van de meest gebruikte methode is de free recall taak, onder andere gebruikt in het 

eerder beschreven onderzoek van Freebody en Anderson (1983). Bij deze taak is het de bedoeling 

dat respondenten alles opschrijven wat ze zich van de tekst nog kunnen herinneren. Hoe meer 

verbanden respondenten bij de free recall taak reproduceren, hoe beter ze de tekst op 

situatiemodelniveau (macroniveau) begrepen hebben. Een tweede methode om tekstbegrip op 

macroniveau te meten is de samenvattingstaak, gebruikt in hetzelfde onderzoek van Freebody en 

Anderson (1983), waarbij respondenten zo veel mogelijk de hoofdpunten uit de tekst moeten 

opschrijven. Des te meer hoofdpunten worden opgeschreven, des te beter de tekst begrepen is.  

 

In dit onderzoek is gekozen om het tekstbegrip van de leerlingen te meten door middel van de, 

volgens Royer (2001) erg betrouwbare, Sentence Verification Technique (SVT). Dit is een 

methode voor het meten van tekstbegrip dat in 1979 geïntroduceerd werd door Royer, Hastings 

en Hook (1979).  

 
Het gebruiken van de SVT brengt met zich mee dat voor elke zin in een tekst drie testzinnen 

moet worden geformuleerd, gebaseerd op de originele zin in het bericht. Uiteindelijk beschikt de 

onderzoeker dus over vier testzinnen die gebruikt kunnen worden voor de SVT-opdracht, en wel: 

(1) de originele zin; (2) een parafrase, een herschrijving van de originele zin waarbij zoveel mogelijk 

woorden worden veranderd, maar waarmee de betekenis van de zin hetzelfde blijft; (3) een 

meaning change zin, enkele woorden uit de originele zin worden vervangen door andere woorden, 

waardoor de betekenis van de zin totaal verandert; en (4) een afleidende zin, een zin waarin 

informatie staat die past binnen het onderwerp van de tekst, maar die niets te maken heeft met de 

inhoud van de originele zin. Hieronder staat een voorbeeld van elk van de testzinnen, gebaseerd 

op een zin uit het bericht over de klokkenluider:  

 
(1) Kort daarna werd zijn functie opgeheven. (origineel) 

(2) Niet lang daarna bestond zijn baan niet meer. (parafrase) 

(3) Kort daarna was zijn functie vergeven. (meaning change) 

(4) De man werkte al bijna 30 jaar voor het bedrijf. (afleidende zin) 

 

Respondenten geven na het lezen van elk van de testzinnen aan of de inhoud van die zin in de 

tekst stond. Als leerlingen de tekst begrepen hebben, antwoorden ze na het lezen van een 

originele zin of een parafrase met ‘ja’ en na het lezen van een meaning change zin en een 

afleidende zin met ‘nee’.  
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De basis voor het voorstel van Royer et al. (1979) om de SVT-taak te gebruiken als een methode 

om tekstbegrip te meten, steunt op de aanname dat wanneer een zin is gelezen én begrepen, die 

zin in het geheugen wordt opgeslagen, maar niet noodzakelijk in exact dezelfde woorden (Sachs, 

1967, 1974). Anders gezegd, een leerling die de inhoud van een zin uit een origineel bericht 

gelezen én begrepen heeft, moet de inhoud van die originele zin en een parafrase daarvan correct 

kunnen bestempelen als ‘oude’ informatie. Dezelfde leerling moet daarnaast de inhoud van een 

meaning change zin en een afleidende zin correct bestempelen als ‘nieuwe’ informatie, omdat 

deze zinnen een andere betekenis hebben dan de betekenis zoals die is opgeslagen in het 

geheugen.  

 
Begripstoetsen gebaseerd op de SVT gaan uit van de theoretische veronderstelling dat bij 

begrijpend lezen het lezen van een tekst en de (voor)kennis van de lezer samenhangen (Royer, 

2001). Door de combinatie van deze twee factoren kan de lezer de inhoud van de tekst zowel op 

micro- als op macroniveau onthouden (Kintsch, 1988; 1998).  

 In hun originele rapport tonen Royer et al. (1979) door middel van studies aan dat de SVT-

taak tekstbegrip meet. Uit een eerste studie onder kinderen van 10 en 11 jaar, met teksten die 

verschilden qua moeilijkheidsgraad kon worden geconcludeerd dat de SVT-taak gevoelig is voor 

tekstmoeilijkheid. Een tweede experiment beschreven in datzelfde rapport, onder kinderen van 9 

en 11 jaar met dezelfde teksten, toonde aan dat de SVT taak ook gevoelig is voor aangenomen 

verschillen in leesvaardigheid tussen kinderen van 9 en 11 jaar (Royer et al., 1979).   

 
Voor dit onderzoek zijn voor elke zin in de beide teksten vier testzinnen geformuleerd. De 

uiteindelijke SVT-opdracht bevatte per zin één van de vier testzinnen. Er is zoveel mogelijk 

geprobeerd het aantal verschillende testzinnen per tekst gelijk te houden. De SVT-opdracht bij 

het bericht over de Enschedese ontuchtzaak bevatte vijf originele zinnen, vier parafrasen, vijf 

meaning change zinnen en vier afleidende zinnen. De SVT-taak bij dit bericht is gebaseerd op de 

contexttekstversie. De moeilijke en gemakkelijke tekst bestaan namelijk uit tien zinnen, de SVT-

taak bij deze tekstversies bestaat echter uit achttien items. Vier zinnen die alleen in de 

contexttekst stonden, zijn ook in de SVT-taak bij de moeilijke en gemakkelijke tekst opgenomen.  

Bij het bericht over de klokkenluider verschilde het aantal testzinnen per SVT-opdracht. Na 

het lezen van de contexttekstversie vulden de leerlingen een iets andere SVT-taak in dan de 

leerlingen die de moeilijke en gemakkelijke tekst hadden gelezen. Deze ongelukkige ongelijkheid 

heeft verschillende redenen: lange zinnen in de laatste twee versies zijn in de contexttekstversie 

gesplitst en hebben een andere SVT-testvorm; in de expliciterende zinnen uit de contexttekst 

staan woorden die in de moeilijke en gemakkelijke tekst niet voorkomen en voor de leerlingen 
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onbekend en moeilijk kunnen zijn (voor verdere uitleg zie paragraaf 5.3.1).  De SVT-opdracht na 

de gemakkelijke en moeilijke tekstversies bij het bericht over de klokkenluider bevatte twaalf 

testzinnen, waarvan drie originele zinnen, drie parafrasen, drie meaning change zinnen en drie 

afleidende zinnen. Om bovenstaande redenen zijn vier zinnen echter alleen kwalitatief bekeken, 

de andere acht zinnen (die ook in de SVT-taak bij de contexttekstversie stonden) zijn kwantitatief 

geanalyseerd. De SVT-taak die werd gemaakt nadat de tekst met contextinformatie was gelezen, 

omvatte vijftien testzinnen, waarvan vijf originele zinnen, vier parafrasen, drie meaning change 

zinnen en drie afleidende zinnen. Om diezelfde bovenstaande redenen zijn zeven zinnen alleen 

kwalitatief geanalyseerd en zijn de andere acht zinnen kwantitatief bekeken (voor alle drie de SVT 

taken zie Bijlagen 3, 4 en 5).  

Bij het opstellen van alle SVT-opdrachten is ook rekening gehouden met de plaats van de 

originele zin in het bericht. De eerste helft van de zinnen in het bericht werd in de taak als eerste 

bevraagd, zij het gehusseld. De tweede helft van de zinnen in de tekst werd als tweede bevraagd, 

wederom gehusseld. Om een voorbeeld te geven: in de moeilijke tekst over de ontuchtzaak is de 

zinnenvolgorde in de tekst verdeeld in twee groepen, 1-2-3-4-5 en 6-7-8-9-10. De volgorde in de 

SVT-opdracht was 3-1-5-4-2 en 9-7-8-6-10. Het onderverdelen in twee groepen, het eerst stellen 

van de eerste groep en het husselen, is gedaan om het korte termijngeheugen zo goed mogelijk uit 

te schakelen.  

 
4.5 Meten van woordbegrip 

De methode waarmee in dit onderzoek het woordbegrip is gemeten, is dezelfde als de methode 

gebruikt door andere studenten Communicatiestudies die woordbegrip als (deel)thema van hun 

masterwerkstuk hadden (Gosens, 2008; Van der Heijden, 2008). In de tekst over de klokkenluider 

stonden 11 moeilijke woorden, de tekst over de ontuchtzaak bevatte 13 moeilijke woorden. Het 

woordbegrip is gemeten door de leerlingen voor elk moeilijk woord in de tekst te vragen of ze 

het woord kennen. De leerlingen konden bij deze vraag kiezen tussen de mogelijkheden ja, nee en 

een beetje. Wanneer leerlingen aangaven een woord een beetje of helemaal te kennen, werd hen 

gevraagd de betekenis van het betreffende moeilijke woord op te schrijven. Deze omschrijving 

hoefde geen definitie te omvatten, de leerling mocht in eigen woorden omschrijven wat het 

moeilijke woord volgens hem of haar betekent. De gegeven antwoorden op deze open vraag zijn 

onderverdeeld in de categorieën fout, een beetje goed en goed. Hieronder een voorbeeld van deze 

methode.  
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Detentie  

A. Weet je wat dit woord betekent?   B. Wat is de betekenis van dit woord? 
Ja      ________________________________ 
Nee           ________________________________ 
Een beetje     ________________________________ 

 

4.6 Pretest moeilijke woorden 

Voordat met het echte onderzoek kon worden begonnen, zijn de zogenoemde moeilijke woorden 

aan een vooronderzoek onderworpen. Aan deze pretest werkten 22 tweedejaars leerlingen uit een 

MBO-klas op niveau 4 uit Oss mee.  

 
De zogenoemde moeilijke woorden zijn aan een pretest onderworpen om te kijken of deze 

woorden daadwerkelijk moeilijk zijn voor leerlingen die een MBO-opleiding op niveau 4 volgen. 

De woorden werden schriftelijk aan de leerlingen voorgelegd. De methode bij dit vooronderzoek 

was hetzelfde als de methode gebruikt in het hoofdonderzoek. Bij elk woord moest worden 

aangegeven of het woord bekend, onbekend of een beetje bekend was bij de leerling. Omdat bij 

dit vooronderzoek niet eerst een tekst gelezen werd, zijn enkele woorden die meerdere 

betekenissen hebben in een zin geplaatst. Op die manier werd de focus gelegd op één van de 

betekenissen, de betekenis die bedoeld werd. Een voorbeeld van zo’n zin bij het woord 

‘klokkenluider’: De klokkenluider werkte als woordvoerder bij de gemeente Haarlem.  Wanneer woorden 

bekend voorkwamen of wanneer de leerlingen het woord zeiden te kennen, werd aan hen 

gevraagd de betekenis van het woord te formuleren. De gegeven betekenissen werden ingedeeld 

in drie categorieën, ‘fout’, ‘een beetje goed’ en ‘goed’.  

 
Uit dit vooronderzoek onder 22 leerlingen kwam naar voren dat vier van de 23 woorden als 

gemakkelijk mogen worden bestempeld. De andere negentien woorden waren wel moeilijk, 

minder dan 20% van de leerlingen wist de juiste betekenis te geven. Uitzondering hierop is het 

woord grond. 36,4% van de MBO’ers wist de betekenis goed te omschrijven. Daar staat tegenover 

dat de ruime meerderheid van de leerlingen, 63,6%, de betekenis van grond helemaal fout had. 

Daarom is ook dit woord als moeilijk bestempeld en net als de andere achttien moeilijke woorden 

onveranderd in het hoofdonderzoek meegenomen. De moeilijkste woorden, waarvoor geen 

enkele leerling de juiste betekenis wist te geven, waren de woorden: Hoge Raad, substantieel, 

denunciatie, significant, advocaat-generaal, sceptisch, adequaat, betrekking, judicium, frequent en vruchteloos.  

 

De vier woorden waarvan (meer dan) de helft van de leerlingen de betekenis wel kende, zijn, daar 

waar mogelijk, door moeilijkere synoniemen vervangen. In Bijlage 10 staan per woord de gegeven 
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betekenissen. Uit de pretest kwam naar voren dat van de 22 leerlingen, vijftien (68,2%) leerlingen 

wisten dat de betekenis van het aangenomen moeilijke woord geschorst ‘ergens een tijdje niet meer 

mogen werken’ is. Om deze reden is dit woord in de moeilijke tekstversie vervangen door 

gesuspendeerd, omdat dit woord nog moeilijker wordt geacht. Een tweede woord dat de leerlingen 

vaak juist wisten te omschrijven, was het woord illegaal. Maar één leerling deed geen poging de 

betekenis van het woord op te schrijven. De rest van de leerlingen (40,9%) wist wat illegaal 

betekent (Bijvoorbeeld: verboden, tegen de wet). 50 procent van de leerlingen kwam een heel 

eind in de goede richting (Bijvoorbeeld: iets wat niet mag, in Nederland). Omdat de betekenis van 

illegaal zo alom bekend is, is in de uiteindelijke tekstversie de woordgroep ‘illegaal handelen’ 

veranderd in ‘niet conform de wet handelen’. In de vragenlijst met betrekking tot woordbegrip, is 

de leerlingen naar de betekenis van conform gevraagd. Een derde woord dat voor de leerlingen niet 

zo moeilijk was als gedacht, was het woord functie, als in werk/baan. Van de 22 leerlingen gaven 

zeven leerlingen (31,8%) de precieze betekenis ‘een functie is een baan’. Zeven andere leerlingen 

(31,8%) gaven aan te weten dat het woord functie iets met werk(en) te maken heeft. Een van die 

zeven leerlingen gaf bijvoorbeeld als uitleg ‘een werkzaamheid waarnaar je kunt solliciteren’. Aan 

de hand van deze resultaten is besloten functie te vervangen door het in deze context wellicht 

moeilijker te begrijpen woord positie.  

Het laatste woord dat niet moeilijk bleek te zijn, was het woord alibi. Iets minder dan de helft 

van de leerlingen (45,5%) wist de juiste betekenis te geven, bijna 20 procent van de leerlingen 

(18,2%) zat op het goede spoor. Dit woord is in de uiteindelijke tekstversie met daarin de 

moeilijke woorden echter niet vervangen, omdat er voor dit woord, zo ver kon worden nagegaan, 

geen synoniem bestaat dat nog lastiger te begrijpen is. In plaats van dit woord te vervangen, is 

een ander woord in de oorspronkelijke tekst vervangen door een ingewikkelder begrip. Op deze 

manier wordt, als blijkt dat het woord alibi ook in het echte onderzoek niet als moeilijk worden 

ervaren, nog steeds voldaan aan de theorie van onder andere Beck et al. (1983), die hebben 

ondervonden dat 10 procent van de woorden voor de lezer onbekend moet zijn, wil men een 

effect op tekstbegrip kunnen meten. In het oorspronkelijke krantenbericht stond dat er te weinig 

onderzoek gedaan was naar sporen, in de gemanipuleerde tekst met moeilijke woorden is dit 

woord vervangen door technisch bewijs. In de in dit onderzoek gebruikte tekst met gemakkelijke 

woorden staat in plaats van sporen het meer zeggende woord DNA-materiaal. In het uiteindelijke 

onderzoek bevatte de tekst over de klokkenluider elf moeilijke woorden, en zaten in de tekst over 

de ontuchtzaak dertien moeilijke woorden.  

Om te kunnen bepalen of de aan de hand van het vooronderzoek doorgevoerde woorden 

gesuspendeerd, positie, conform en technisch bewijs inderdaad moeilijker zijn dan de woorden die ze 
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vervangen, was het nodig geweest een tweede pretest uit te voeren. Uit tijdnood (het echte 

onderzoek moest een week na de pretest worden uitgevoerd omdat het schooljaar tot zijn eind 

liep) is besloten geen tweede vooronderzoek uit te voeren.  

 
4.7 Procedure 

Het onderzoek werd klassikaal afgenomen, volgens een strak schema om er zorg voor te dragen 

dat aan het eind van het lesuur het volledige onderzoek afgenomen was. Iedere leerling kreeg een 

bundeltje papieren dat bestond uit het volgende: een instructie, een vragenlijst met algemene 

vragen zoals vragen over geslacht, leeftijd, locatie en richting van MBO-leiding, een vragenlijst 

met woord- en tekstbegripvragen over de eerste tekst en een vragenlijst met woord- en 

tekstbegripvragen over de tweede tekst. Leerlingen die de gemakkelijke tekstversie lazen, kregen 

vragenlijsten met alleen de tekstbegripvragen.  

De leerlingen kregen één bundel met daarin alle vragen voor beide teksten. Van de bundels 

bij de moeilijke tekst en de tekst met context bestonden twee versies, de ene vragenbundel begon 

met tekstbegripvragen, de andere versie begon met vragen over woordbegrip. In de klassen 

werden de verschillen de tekst- en vragenlijstversies zo veel mogelijk verdeeld. De teksten werden 

apart van de bundel uitgedeeld. Iedere leerling kreeg van beide teksten één versie te lezen en 

moest per tekst de bijbehorende vragen beantwoorden.  

Na het invullen van de algemene vragen, kregen de leerlingen een klassikale instructie over 

datgene wat hen te wachten stond. Er werd verteld dat ze tijdens het maken van de vragen niet in 

de tekst mochten teruglezen, dat ze serieus te werk moesten gaan en de vragen zonder hulp van 

hun buurman of -vrouw moesten maken.   

Na de korte instructie lazen de leerlingen de eerste tekst die voor hen lag. De tekst werd na 

het lezen ondersteboven op de hoek van het tafeltje gelegd, waarna deze werd opgehaald en de 

tweede tekst werd klaargelegd. Nadat een leerling klaar was met het lezen van de tweede tekst, 

werd ook deze opgehaald. Dit werd gedaan om te voorkomen dat de leerlingen bij het maken van 

de vragen konden terugkijken in de tekst. Leerlingen die als eerste klaar waren, mochten in stilte 

iets voor zichzelf gaan doen, zodat de rest rustig door kon werken.  
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5. Resultaten 
Bij de analyses van de ingevulde vragenlijsten zijn twee vragenlijsten niet meegenomen. Eén is 

eruit gehaald, omdat die leerling binnen 10 minuten klaar was en overal ‘nee’ had ingevuld. De 

tweede is eruit gehaald, omdat die leerling de tweede tekst wel voor zich heeft gekregen, maar de 

moeite niet nam de vragen bij die tekst in te vullen.  

 
5.1 Randomisatiecontroles 

Voordat begonnen kon worden met het analyseren van de gegeven antwoorden, zijn met behulp 

van een variantie-analyse enkele randomisatiecontroles uitgevoerd. Dit is gedaan om er zeker van 

te zijn dat mogelijke verschillen te wijten zijn aan de verschillen in tekstversie en vragenlijst en 

niet liggen aan de demografische variabelen geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, opleidingsrichting 

of schoollocatie. Uit de variantie-analyse met daarbij tekstversie als afhankelijke variabele komt 

naar voren dat er geen randomisatieproblemen optreden bij leeftijd (F = 1.30; df = 2; p = 0.27), 

geslacht (F = 0.41; df = 6; p = 0.53), opleidingsniveau (F = 0.42; df = 2; P = 0.66), 

opleidingsrichting (F = 0.63; df = 6; p = 0.70), en schoollocatie (F = 0.17; df = 2; p = 0.85). 

Ook uit de ANOVA-toets waarbij de vragenlijstversie als afhankelijke variabele fungeert, 

blijkt dat de demografische variabelen leeftijd (F = 0.65, df = 6, p = 0.69), geslacht (F = 0.00, df 

= 1, p = 1.00), opleidingsniveau (F = 0.84; df = 2; p = 0.44), opleidingsrichting (F = 1.06, df = 6, 

p = 0.40) en schoollocatie (F = 0.45, df = 2, p = 0.64) geen problemen veroorzaken. Deze 

demografische variabelen zijn dus gelijk verdeeld over de verschillende condities en zijn niet van 

invloed op de antwoorden die de respondenten geven.  

 

5.2 Resultaten woordbegrip 

5.2.1 Resultaten kennen van het onbekende woord 

De in dit onderzoek gebruikte methode voor het meten van woordbegrip is, zoals eerder gezegd, 

gebaseerd op andere masterwerkstukken van studenten Communicatiestudies (Gosens, 2008; Van 

der Heijden, 2008). Bij deelvraag A moesten de leerlingen aangeven of ze het woord kenden met 

ja, nee of een beetje. In de SPSS-datafile is een ‘ja’ antwoord weergegeven met een 2, een ‘een 

beetje’ antwoord met een 1 en een ‘nee’ antwoord met een 0,  zodat de gemiddelden tussen de 0 

en de 2 komen te liggen. Bij de analyse van het woordbegrip zijn vanzelfsprekend alleen de 

gegevens van de leerlingen gebruikt, die zowel tekst- als woordbegripsvragen hebben ingevuld. 

Deze leerlingen hebben of de moeilijke tekst of de tekst met context gelezen, en hebben één van 

de twee vragenlijstvolgordes ingevuld. De ene helft van deze leerlingen kreeg eerst 

tekstbegripvragen, de andere helft begon met vragen over de moeilijke woorden. Bij de resultaten 

voor het woordbegrip is dus sprake van een 2 x 2 onderzoeksontwerp.  
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Allereerst zijn voor de antwoorden op deze deelvraag A bij beide teksten 

betrouwbaarheidsanalyses uitgevoerd. De Cronbach’s alpha van de antwoorden voor de tekst 

over de klokkenluider is 0.65, voor de tekst over de Enschedese ontuchtzaak ligt de 

betrouwbaarheidsscore op 0.78. Beide Cronbach’s alpha’s liggen boven de vereiste 0.60, in de 

analyses mogen de antwoorden op de deelvraag bij de verschillende moeilijke woorden dus 

samen worden genomen.  

 
Na somscores te hebben berekend, is middels de tweewegsvariantie-analyse gekeken of er 

interactie-effecten bestaan tussen de tekstversie en de somscores op deelvraag A en tussen de 

vragenlijstversie en diezelfde somscores. De resultaten voor beide teksten staan in tabel 2.  

 

Somscores Volgordeversie Gemiddelden 
Moeilijk - Context 

Std. Deviatie 
Moeilijk - Context 

Somscores Tekst 1 Woordbegrip - Tekstbegrip 
Tekstbegrip - Woordbegrip 

0.94 - 0.96 
0.96 - 0.87 

0.36 - 0.38 
0.31 - 0.33 

Somscores Tekst 2 Woordbegrip - Tekstbegrip 
Tekstbegrip - Woordbegrip 

0.84 - 0.86 
0.77 - 0.71 

0.39 - 0.86 
0.31 - 0.39 

Tabel 2 Resultaten tweewegsvariantie-analyse deelvraag A kennen onbekende woord bij beide teksten 

 

Uit tabel 2 kan worden afgelezen dat bij beide teksten de gemiddelde scores voor deelvraag A bij 

zowel de moeilijke tekst als de contexttekst ongeacht de vragenlijstvolgorde dicht bij elkaar 

liggen. Noch bij tekst 1 (F = 0.22; df = 1; p = 0.64), noch bij tekst 2 (F = 0.53; df = 1; p = 0.82) 

verschillen de gemiddelde scores op deelvraag A tussen tekstversies. Ook maakt de volgorde van 

de vragenlijstvolgorde noch bij tekst 1 (F = 0.17; df = 1; p = 0.68), noch bij tekst 2 (F = 1.95; df 

= 1; p = 0.17) verschil tussen de gemiddelde scores. Daarnaast treedt bij beide teksten geen 

interactie op tussen tekstversie en volgordeversie (Tekst 1: F = 0.50; df = 1; p = 0.48. Tekst 2: F 

= 0.18; df = 1; p = 0.67). De verwachting dat de tekst met context van positieve invloed is op het 

kennen van de moeilijke woorden, wordt door de resultaten in bovenstaande tabel niet 

ondersteund. 

 
Rangordetoetsen 

Voor de volledigheid zijn naast de tweewegsvariantie-analyses, ook analyses uitgevoerd die bij 

beide teksten per moeilijk woord achterhalen of tekstversie dan wel de volgorde van de 

vragenlijst invloed heeft op het antwoord op deelvraag A. Deze analyses zijn uitgevoerd door 

middel van de Nonparametric rangorde toets. Voor deze analyse is gekozen omdat de 

antwoordmogelijkheden bij deelvraag A, ja, een beetje en nee, een rangorde omhelzen. De 

resultaten van de rangordetoets voor Deelvraag A staan in tabellen 3 en 4 in Bijlagen 15 en 16. In 

tabel 3 wordt middels U-, z- en p- waarden aangegeven of de tekstversie invloed had op het 
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geven van antwoorden. In tabel 4 wordt door middel van dezelfde waarden het mogelijke effect 

van vragenlijstvolgorde weergegeven.  

 

Uit tabel 3 kan worden afgelezen dat bij deze eenzijdige toets geen enkele p-waarde onder de 0.05 

ligt. Ook bij een tweezijdige toetsing komt geen enkele p-waarde onder de 0.05 te liggen. Bij geen 

enkel moeilijk woord heeft de tekstversie invloed op het geven van een antwoord. De tekstversie 

zorgt er niet voor dat significant meer mensen na het lezen ja, een beetje of nee antwoorden op de 

vraag of ze het moeilijke woord kennen.  

 

Uit tabel 4 blijkt dat uit deze eenzijdige toetsing bij één moeilijk woord, het woord alibi,  de 

volgorde van de vragenlijst een significant effect heeft op het geven van een antwoord. Bij een 

tweezijdige toetsing, heeft de vragenlijstversie bij nog twee woorden, adequaat (p = 0.03) en tbs (p 

= 0.045), invloed op het geven van een antwoord. Om te kunnen achterhalen waar de verschillen 

zitten, is voor elk van de drie woorden een Crosstab analyse uitgevoerd. De resultaten daarvan 

zijn te vinden in de onderstaande tabel (Tabel 5).  

 

Kennen woord Tekstbegrip-Woordbegrip Woordbegrip-Tekstbegrip 

Adequaat 
Ja  

Een beetje 
Nee 

 
5 (11,6%) 
21 (48,8%) 
17 (39,5%) 

 
5 (12,5%) 
10 (25,0%) 
25 (62,5%) 

Tbs 
Ja  

Een beetje 
Nee 

 
12 (27,9%) 
25 (58,1%) 
6 (14,0%) 

 
20 (50,0%) 
16 (40,0%) 
4 (10,0%) 

Alibi 
Ja 

Een beetje 
Nee 

 
24 (55,8%) 
10 (23,3%) 
9 (20,9%) 

 
33 (82,5%) 
2 (5,0%) 

5 (12,5%) 

Tabel 5 Kruistabel voor het kennen van de woorden adequaat, tbs en alibi 

 

Tabel 5 laat duidelijk de verschillen in gegeven antwoorden bij de beide volgordeversies zien. Er 

zitten echter ook verschillen tussen de antwoorden bij de drie woorden. Het effect van 

vragenlijstvolgorde is niet bij alle drie de woorden hetzelfde. Bij het aantal ‘een beetje’ 

antwoorden bestaan geen verschillen tussen woorden. Leerlingen die als eerste de 

tekstbegripvragen maken, zeggen vaker dan hun klasgenootjes met de andere versie dat ze de drie 

woorden een beetje kennen. Leerlingen die als eerste de vragen over woordbegrip maken, geven 

bij de woorden tbs en alibi vaker dan de leerlingen die eerst tekstbegripvragen maken aan dat ze 

de woorden kennen. Bij adequaat is het aantal leerlingen dat het woord zei te kennen bij beide 

versies gelijk. Het grootste verschil tussen de woorden zit in het aantal ‘nee’ antwoorden. Bij de 
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woorden tbs en alibi geven leerlingen die als eerste tekstbegripvragen maken het meest aan het 

woord niet te kennen. Bij het woord adequaat is dit andersom, leerlingen die eerst 

woordbegripvragen maken, zeggen het vaakst dat ze het woord niet kennen.  

Leerlingen die beginnen met de vragen over de moeilijke woorden zijn meer overtuigd van 

zichzelf als het gaat om de betekenis van tbs en alibi. Leerlingen met de andere versie zijn iets 

gematigder in hun oordeel, wellicht dat de vragen over tekstbegrip hen hebben doen inzien dat de 

betekenis van tbs en alibi die ze in hun hoofd hadden niet helemaal de juiste is. Bij het woord 

adequaat is dit omgekeerd, daar helpen de tekstbegripvragen de leerlingen blijkbaar bij het vormen 

van een betekenis van dit woord.  

 

5.2.2 Resultaten gegeven betekenis van het onbekende woord 

Bij de tweede deelvraag die deel uitmaakte van de vraag naar het woordbegrip, moesten de 

leerlingen, wanneer ze hadden aangegeven het moeilijke woord (een beetje) te kennen, de 

betekenis van het moeilijke woord opschrijven. De gegeven antwoorden zijn zoals gezegd 

onderverdeeld in drie categorieën: fout, een beetje goed en goed. In de SPSS-datafile zijn foute 

betekenissen weergeven met een 0, de beetje goede betekenissen met een 1 en de goede 

betekenissen met een 2, zodat ook hier  de gemiddelden tussen de 0 en de 2 liggen. Voor alle 

gegeven betekenissen bij beide teksten zie Bijlagen 11 tot en met 14. Ook bij deze analyses geldt 

dat, om dezelfde redenen als in de vorige paragraaf (5.2.1), het onderzoeksontwerp een 2 x 2 

onderzoeksontwerp is.  

Voordat is gekeken naar de effecten van tekstversie en vragenlijstversie op de gegeven 

betekenissen, zijn de antwoorden bij beide teksten aan een betrouwbaarheidsanalyse 

onderworpen. Wanneer de Cronbach’s alpha boven de 0.60 ligt, mogen van de gegeven 

antwoorden somscores worden gemaakt. Uit de betrouwbaarheidsanalyse komt naar voren dat de 

Cronbach’s alpha bij de klokkenluidertekst 0.52 is en dat de betrouwbaarheidsscore bij de tekst 

over de Enschedese ontuchtzaak op 0.71 ligt. Bij deze laatste tekst mogen de antwoorden op 

deelvraag B dus samen worden genomen in een somscore, dit mag niet voor de eerste tekst 

omdat de Cronbach’s alpha daar lager dan 0.60 is. Voor de eerste tekst wordt dus per moeilijk 

woord gekeken of de tekst- en volgordeversie van invloed zijn op de gegeven betekenissen. Voor 

het bericht over de ontuchtzaak is een somscore gemaakt, waarmee geanalyseerd is. Na deze 

analyse zal echter ook naar het effect van tekst- en vragenlijstversie per woord worden gekeken, 

om een volledig beeld te garanderen.  
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Na het berekenen van de somscores is door middel van de tweewegsvariantie-analyse gekeken of 

de tekstversies van invloed zijn op de gegeven betekenissen en of er een interactie-effect optreedt 

tussen vragenlijstversie en gegeven betekenissen. De resultaten van deze analyse staan in tabel 6. 

 

Somscores Volgordeversie Gemiddelden 
Moeilijk - Context 

Std. Deviatie 
Moeilijk - Context 

Somscores Tekst 2 Woordbegrip - Tekstbegrip 
Tekstbegrip - Woordbegrip 

0.35 - 0.32 
0.31 - 0.31 

0.23 - 0.22 
0.33 - 0.29 

Tabel 6 Resultaten tweewegsvariantie-analyse deelvraag B betekenis onbekende woord bij tekst 2 

 

Uit tabel 6 kan worden geconcludeerd dat noch de tekstversie (F = 0.07; df = 1; p = 0.80), noch 

de volgorde van de vragenlijst (F = 0.20; df =1; p = 0.65) van invloed is op de gegeven 

betekenissen bij de moeilijke woorden voor tekst 2. Daarnaast treedt geen interactie op tussen 

tekstversie en volgordeversie (F = 0.07; df = 1; p = 0.80).  

Het maakt dus niet uit welke tekst gelezen is; de expliciterende context heeft geen effect op 

het geven van een betekenis. Dit resultaat komt niet overeen met verwachtingen geformuleerd 

aan de hand van de theorie.  

 

Rangorde toetsen 

Na het uitvoeren van de tweewegsvariantie-analyse voor de somscores bij tekst 2, is voor de 

volledigheid voor ieder moeilijk woord per tekst achterhaald of er sprake is van een effect van 

tekstversie op de gegeven betekenissen of van een effect van de volgorde van de vragenlijst op de 

gegeven betekenissen. Net als bij deelvraag A zijn deze analyses, om dezelfde redenen, uitgevoerd 

met de Nonparametric rangordetoets. De resultaten van deze analyse staan in de tabellen 8 en 

tabel 9 in de Bijlagen 17 en 18. In tabel 8 wordt middels U-, z- en p- waarden aangegeven of de 

tekstversie invloed had op het omschrijven van de betekenis van een woord. In tabel 9 wordt 

door middel van diezelfde waarden het mogelijke effect van vragenlijstvolgorde op het geven van 

een betekenis weergegeven. 

 
Tabel 8 in Bijlage 17 laat zien dat bij een eenzijdige toetsing bij één woord, het moeilijke woord 

gesuspendeerd, de tekstversie van invloed is geweest op het omschrijven van de betekenis. Bij een 

tweezijdige toetsing komen de p-waarden van twee andere woorden klokkenluider (0.045) en 

vruchteloos (0.045) onder de 0.05 te liggen. Het effect bij vruchteloos is echter de verkeerde kant op, 

de Crosstab analyse laat zien dat de moeilijke versie meer goede en minder foute betekenissen 

oplevert (9 goede antwoorden en 28 foute, tegenover 4 goede en 34 foute antwoorden bij de 

contexttekst). Er blijven dus slechts twee woorden over, gesuspendeerd en klokkenluider, die de 

vooraf opgestelde hypothese ondersteunen (zie tabel 7).   
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Uit tabel 7 komt naar voren dat het verschil wordt gemaakt door de goed en een beetje goed 

omschreven betekenissen na het lezen van de tekst met context. Van de leerlingen die een tekst 

met contextuele informatie voorgeschoteld hebben gekregen, geven 5 leerlingen (12,2%) de 

goede betekenis van gesuspendeerd  en 2 leerlingen (4,9%) de goede betekenis van klokkenluider. Uit 

die groep leerlingen geven 2 leerlingen (4,9%) een betekenis van gesuspendeerd en 3 leerlingen 

(7,3%) een betekenis van klokkenluider die een beetje goed is. Daar tegenover staan de resultaten 

van de leerlingen die de moeilijke tekst hebben gelezen. Daaruit blijkt dat geen enkele leerling uit 

die groep de betekenis van gesuspendeerd goed of een beetje goed heeft. Alle 42 de leerlingen die de 

moeilijke tekst kregen, hebben de betekenis fout. Slechts één leerling (2,4%) met de moeilijke 

tekst, geeft de goede betekenis van klokkenluider. Leerlingen met de context tekstversie hebben 

dus een voordeel bij het omschrijven van de betekenis van gesuspendeerd en klokkenluider.  

 

Gegeven betekenis Moeilijke tekst Tekst met context 

Gesuspendeerd 
Goed 

Een beetje goed 
Fout 

 
0 (0,0%) 
0 (0,0%) 

42 (100,0%) 

 
5 (12,2%) 
2 (4,9%) 

34 (82,9%) 
Klokkenluider 

Goed  
Een beetje goed 

Fout 

 
1 (2,4%) 
0 (0,0%) 

41 (97,6%) 

 
2 (4,9%) 
3 (7,3%) 

36 (87,8%) 

Tabel 7 Kruistabel voor gegeven betekenis van gesuspendeerd en klokkenluider beïnvloed door tekstversie 

 

Tabel 9 in Bijlage 18 geeft de resultaten van de rangordetoetsen met de moeilijke woorden als 

afhankelijke variabelen en de volgorde van de vragenlijst als onafhankelijke variabele. Uit de tabel 

kan worden opgemaakt dat, net zoals bij Deelvraag A, bij een eenzijdige toetsing alleen de 

volgorde van de vragenlijst van invloed is op het moeilijke woord alibi. Bij een tweezijdige 

toetsing ligt ook de p-waarde van technisch bewijs (0.035) onder de vereiste 0.05.  

Om te achterhalen hoe de volgorde van de vragenlijst het omschrijven van de betekenissen 

van alibi en technisch bewijs beïnvloedt, is ook hier een Crosstab analyse uitgevoerd (Tabel 10).  

 

Gegeven betekenis Tekstbegrip-Woordbegrip Woordbegrip-Tekstbegrip 
Technisch bewijs 

Goed 
Een beetje goed 

Fout 

 
6 (14,0%) 
3 (7,0%) 

34 (79,1%) 

 
1 (2,5%) 
2 (5,0%) 

37 (92,5%) 
Alibi 
Goed  

Een beetje goed 
Fout 

 
8 (18,6%) 
12 (27,9%) 
23 (53,5%) 

 
13 (32,5%) 
15 (37,5%) 
12 (30,0%) 

Tabel 10 Kruistabel voor omschrijven van de betekenis van alibi beïnvloed door volgordeversie 
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Uit tabel 10 blijkt dat het effect van vragenlijstvolgorde bij beide woorden verschillend is. Bij alibi 

leidt de volgorde woordbegrip – tekstbegrip tot betere omschrijvingen van de betekenis. De 

volgorde tekstbegrip – woordbegrip leidt tot meer goede betekenissen van technisch bewijs.  

De leerlingen die als eerste vragen over woordbegrip maakten bij Deelvraag A waren 

overtuigd van zichzelf als het gaat om het kennen van alibi. Terecht, gezien de resultaten in tabel 

10. Leerlingen die als eerst de tekstbegripvragen maken, hebben daar dus geen baat bij wanneer 

ze de betekenis van alibi moeten omschrijven. Net als bij Deelvraag A, waar deze zelfde 

leerlingen minder vaak aangaven alibi te kennen, zijn deze leerlingen gematigder in het geven van 

een betekenis, hetgeen er op kan wijzen dat de tekstbegripvragen de leerlingen er juist van 

weerhouden een betekenis van alibi te geven.  

 
Bij bovenstaande resultaten moet worden opgemerkt dat de effecten van de invloed van 

contextuele informatie op het begrijpen van moeilijke woorden, gezien de verwachtingen vooraf, 

erg mager zijn. De context heeft in dit onderzoek veel minder invloed op het geven van een 

betekenis dan bijvoorbeeld in het onderzoek van Konopak (1988). Klaarblijkelijk begrijpen de 

leerlingen die de tekst met daarin contextuele informatie bij de moeilijk woorden gelezen hebben, 

deze moeilijke woorden niet beter dan de leerlingen die de moeilijke tekst hebben doorgelezen. 

De context heeft in ieder geval geen directe invloed op het geven van de betekenis van de 

moeilijke woorden. Alle leerlingen vonden de moeilijke woorden dus erg lastig, ongeacht de tekst 

die ze lazen. Er is hier blijkbaar sprake van een bodemeffect. De woorden waren té moeilijk voor 

de leerlingen, zodat context geen effect kón hebben. Om te achterhalen hoe moeilijk de 

leerlingen uit beide groepen de verschillen woorden vonden, is voor elk moeilijk woord een 

Frequentie-analyse uitgevoerd. De gegevens in tabel 11 laten zien hoeveel procent van de 

leerlingen uit beide groepen de betekenis van een moeilijk woord goed, een beetje goed of fout 

hebben omschreven.  

 
Uit tabel 11 blijkt dat leerlingen de meeste zogenoemde moeilijke woorden ontzettend moeilijk 

vonden. Bij tekst 1 zijn de woorden het lastigst. Meer dan tweederde van de gegeven betekenissen 

is fout. Alleen het woord grond valt het percentage foutief gegeven betekenissen onder de 67 

procent. De foutief gegeven betekenissen bij de andere woorden liggen boven dat percentage. Bij 

tekst 2 zijn de gegeven betekenissen bij sommige woorden iets beter. Dat de betekenis van alibi in 

25,3 procent van de gevallen goed is omschreven, is gekeken naar de pretest geen verrassing. Al 

geven de leerlingen in het hoofdonderzoek nog vaker de goede betekenis, dan de leerlingen die 

aan het vooronderzoek meededen. Het percentage goed omschreven betekenissen bij tbs is in het 

hoofdonderzoek lager dan in het vooronderzoek, maar nog steeds hoger dan bij veel van de 
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andere woorden. Andere woorden waarbij de betekenis (redelijk) vaak goed waren, zijn 

herzieningsverzoek, ontuchtzaak en detentie. Toch kan geconcludeerd worden dat de woorden die in 

dit onderzoek gebruikt zijn, voor leerlingen op het MBO erg lastig te begrijpen zijn. Zo lastig dat 

ook contextuele informatie blijkbaar niet helpt bij het begrijpen van de woorden.  

 

Moeilijke woorden Goed (%) Beetje goed (%) Fout (%) 
Tekst 1 

Gesuspendeerd 
Klokkenluider 
Adequaat 
Betrekking 
Grond 
Judicium 
Frequent 
Conform 
Aanbevelingsbrieven 
Positie 
Vruchteloos 

 
6.0 
3.0 
0.0 
1.2 
21.7 
0.0 
7.2 
14.5 
10.8 
7.2 
15.7 

 
2.4 
3.6 
0.0 
0.0 
14.5 
0.0 
7.2 
2.4 
19.3 
16.9 
9.6 

 
91.6 
92.8 
100 
98.8 
63.9 
100 
85.5 
83.1 
69.9 
75.9 
74.7 

Tekst 2 
Hoge Raad 
Herzieningsverzoek 
Ontuchtzaak 
Detentie 
Tbs 
Bevindingen 
Technisch Bewijs 
Alibi 
Substantieel 
Denunciatie 
Significant 
Advocaat-generaal 
Sceptisch 

 
7.2 
24.1 
18.1 
16.9 
10.8 
3.6 
8.4 
25.3 
1.2 
0.0 
1.2 
0.0 
6.0 

 
15.7 
41.0 
10.8 
6.0 
26.5 
31.3 
6.0 
32.5 
1.2 
0.0 
1.2 
0.0 
6.0  

 
77.1 
34.9 
71.7 
77.1 
62.7 
65.1 
85.5 
42.2 
97.6 
100 
97.6 
100 
90.4 

Tabel 11 Percentage goede, beetje goede en foute betekenissen bij moeilijke woorden ongeacht tekstversie 

 

5.3 Resultaten tekstbegrip 

5.3.1  Resultaten niet overeenkomstige SVT zinnen bij Tekst 1 

In dit onderzoek is voor het meten van het tekstbegrip van de MBO-leerlingen de Sentence 

Verification Technique (SVT), zoals Royer (2001) die in zijn artikel beschreef, gebruikt. Voordat 

kan worden begonnen met het uiteenzetten van de resultaten, moet worden opgemerkt dat 

leerlingen die de contextversie van de eerste tekst “Justitie moet klokkenluider helpen” lazen een 

iets andere SVT-opdracht hebben gemaakt dan de leerlingen die de makkelijke en moeilijke 

tekstversie van diezelfde tekst hebben gekregen. Dit deed zich niet voor bij de SVT-taak van de 

tweede tekst. Enkele expliciterende zinnen in de SVT-opdracht horende bij context tekstversie 

van tekst 1 zijn niet opgenomen in de SVT-opdracht horende bij de andere twee tekstversies en 

andersom, vanwege de volgende redenen: 
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a. In de expliciterende zinnen stond informatie die voor de lezers van de moeilijke en makkelijke 

tekstversie lastig aan het onbekende woord te koppelen was (zie voorbeeld 1). 

b. Zinnen in de gemakkelijke en moeilijke tekstversie zijn in de context tekstversie gesplitst in 

twee zinnen, die verschillende testvormen hebben als de zin in de SVT na de moeilijke en 

makkelijke tekstversie (zie voorbeeld 2). 

 

Voorbeeld 1 

Zin 9 in SVT na contextversie: “De nu 59-jarige man kreeg in 2003 promotie nadat hij tegen zijn baas had 

gezegd dat bij zijn afdeling sprake zou zijn van diefstal door collega’s.” 

 
Voorbeeld 2 

Zin 4 in SVT na moeilijke versie: “Aanbevelingsbrieven werden geformuleerd die de ambtenaar bij de 

nieuwe werkgever aanprezen.” (Meaning Change)  

Zinnen 4 en 12 in SVT na contextversie: “De man kreeg van Justitie aanbevelingbrieven mee voor zijn 

nieuwe werkgevers.” (Origineel) En “In die brieven werden zijn kwaliteiten zo geformuleerd dat de 

brieven eerder een ontmoediging dan een aanbeveling waren.” (Origineel)  

 
In voorbeeld A is het woord diefstal voor lezers van de makkelijke en moeilijke tekstversie 

volkomen nieuw. Nergens in hun tekst wordt gesproken over een dief of diefstal. Bij het geven 

van een antwoord, kan voor deze lezers niet worden achterhaald waarom zij aangeven de inhoud 

van de zin niet in de tekst te hebben gelezen. Dit kan liggen aan het feit dat ze het woord promotie 

niet begrijpen en het daardoor niet goed kunnen plaatsen of omdat ze niet weten dat diefstal door 

collega’s datgene kan zijn wat een klokkenluider aan zijn baas meldt.  

In voorbeeld B is de zin uit de moeilijke tekstversie in de context tekstversie verdeeld in twee 

componenten. Deze twee componenten staan in een andere vraagvorm (originele zin) dan de zin 

uit de moeilijke tekstversie (meaning change). Om deze reden kunnen de antwoorden op deze 

zinnen niet met elkaar vergeleken worden.  

 
In totaal komen in de SVT-opdracht horende bij de moeilijke en makkelijke tekstversie vier van 

de twaalf zinnen voor, die in de SVT-taak bij de contextversie niet staan. In de SVT-opdracht 

horende bij de context tekstversie zijn zeven van de vijftien zinnen niet meegenomen in de SVT-

taak van de andere twee tekstversies. Over deze twaalf zinnen kunnen dus geen kwantitatieve 

analyses worden uitgevoerd, waarbij de antwoorden van de drie tekstversies worden vergeleken. 

De gegeven antwoorden op de zinnen gesteld na het lezen van de contextversie worden 

hieronder daarom enkel kwalitatief gerapporteerd (Tabel 12). Hetzelfde geldt voor de 

antwoorden op de vier zinnen die alleen lezers van de moeilijke en gemakkelijke tekstversie 
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hebben gegeven (Tabel 13 en Tabel 14). Bij deze antwoorden is daarnaast, middels een Chi-

kwadraattoets, gekeken of de antwoorden op deze vier zinnen bij de makkelijke en moeilijke 

tekstversie van elkaar verschillen. De antwoorden op de resterende acht SVT-zinnen, die lezers 

van alle drie de tekstversies hebben gegeven, zijn met elkaar vergeleken middels onder andere een 

kwantitatieve Loglineare analyse.  

 
In de tabellen 12, 13 en 14 staan de percentages goede en foute antwoorden op de zinnen die niet 

in alle drie de SVT-opdrachten bij tekst 1 voorkomen (voor de hele zinnen zie Bijlagen 4, 5 en 6).  

 
Uit de tabellen blijkt dat ongeacht de tekstversie die gelezen is, de meeste zinnen door mee dan 

de helft van de leerlingen goed beantwoord worden. Het is niet zo dat de antwoorden op deze 

tekstbegripvragen na het lezen van de gemakkelijke tekstversie en de contexttekstversie beter zijn 

dan de antwoorden na het lezen van de moeilijke tekstversie, zoals wel werd verwacht.  

 

SVT-zinnen Context Tekstversie Goed (%) Fout (%) 
Zin 4 ‘De man kreeg van Justitie aanbevelingsbrieven mee …’ 82.9 17.1 
Zin 6 ‘Argument bij het besluit is dat Justitie …’ 75.0 25.0 
Zin 8 ‘De man werd telkens afgewezen’ 90.2 9.8 
Zin 9 ‘De nu 59-jarige ambtenaar kreeg in 2003 promotie…’ 73.2 26.8 
Zin 10 ‘Een tweede argument voor de uitspraak …’ 56.1 43.9 
Zin 12 ‘In de brieven werden zijn kwaliteiten …’ 68.3 31.7 
Zin 14 ‘Kort nadat hij was gesuspendeerd …’  67.9 32.1 

Tabel 12 Gegeven antwoorden enkele SVT zinnen na lezen contextversie tekst 1 (%) 

 

SVT-zinnen Moeilijke Tekstversie Goed (%) Fout (%) 
Zin 4 ‘Aanbevelingsbrieven werden zo geformuleerd …’ 39.0 61.0 
Zin 6 ‘Argument bij het besluit is dat Justitie …’ 64.3 35.7 
Zin 8 ‘De nu 59-jarige ambtenaar werd … gesuspendeerd.’ 83.3 16.7 
Zin 14 ‘Kort daarna was zijn functie vergeven’ 57.1 42.9 

Tabel 13 Gegeven antwoorden enkele SVT zinnen na lezen moeilijke versie tekst 1 (%) 

 

SVT-zinnen Makkelijke Tekstversie Goed (%) Fout (%) 
Zin 4 ‘Brieven voor nieuwe werkgevers werden …’ 50 50 
Zin 6 ‘Argument bij het besluit is dat Justitie …’ 85 15 
Zin 8 ‘De nu 59-jarige ambtenaar werd … naar huis gestuurd.’ 85 15 
Zin 14 ‘Kort daarna was zijn baan vergeven’ 42.9 57.1 

Tabel 14 Gegeven antwoorden enkele SVT zinnen na lezen makkelijke versie tekst 1 (%) 

 
Zoals eerder gezegd is middels een Chi-kwadraattoets gekeken of de antwoorden op de vier SVT- 

zinnen die alleen de lezers van de makkelijke en moeilijke tekstversie hebben ingevuld, significant 

van elkaar verschillen. Om dit te kunnen doen, is met dezelfde toets voor deze vier vragen eerst 

gekeken of bij de moeilijke tekstversie de volgorde van de vragenlijst van invloed was op het 
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geven van een antwoord. Dit bleek voor zowel zin 4 (Chi = 3.48, df = 1, P = 0.06), zin 6 (Chi = 

1.72, df = 1, P = 0.19), zin 8 (Chi = 1.72, df = 1, P =0.19) als zin 14 (Chi = 0.32, df = 1, P = 

0.57) niet zo te zijn. In de vergelijking tussen de moeilijke en makkelijke tekstversie, mogen dus 

de antwoorden op deze zinnen van beide vragenlijstversies worden meegenomen. Uitkomsten 

van deze eenzijdige toets staan in de tabel 15. 

Tabel 15 maakt duidelijk dat er geen verschillen bestaan tussen de antwoorden gegeven na het 

lezen van de moeilijke en makkelijke tekstversie. De makkelijke tekstversie van de tekst over de 

klokkenluider wordt, gezien deze resultaten, dus niet beter begrepen dan de moeilijke tekstversie. 

Een resultaat dat niet overeenkomt met de opgestelde hypotheses, die de verwachting van een 

verschil tussen de gegeven antwoorden op de tekstbegripvragen na het lezen van de moeilijke en 

makkelijke tekstversie uitspraken.  

 

SVT-zinnen Chi-kwadraat df p 
Zin 4 0.79 1 0.38 
Zin 6 2.82 1 0.09 
 Zin 8 0.03 1 0.87 
Zin 14 0.28 1 0.60 

* Significant bij een P-waarde ≤ 0.05 

 

Tabel 15 Resultaten Chi-kwadraat verschil moeilijke en makkelijke tekstversie 

 
 
5.3.2 Resultaten overeenkomstige SVT-zinnen bij beide teksten 

Bovenstaande resultaten steunen de eerder uitgesproken verwachtingen niet. Om te bepalen of de 

SVT-zinnen die door alle leerlingen zijn beantwoord diezelfde verwachtingen wel steunen, zijn 

twee verschillende analyses uitgevoerd. Bij de eerste analyse, de Loglinear Model Selection (LMS), 

zijn vier van de vijf condities van belang. Bij deze, in dit artikel genoemde, kwartetanalyse zijn 

alleen de gegevens van diegenen die zowel de woord- als tekstbegripvragen hebben gemaakt, 

meegenomen. Deze analyse is uitgevoerd om te kunnen bepalen of de volgorde van de vragenlijst 

en de tekstversie (de moeilijke en de context tekstversie) van invloed zijn op het beantwoorden 

van de SVT-items.  

 
Bij de tweede analyse, de Chi-kwadraattoets, doet de derde tekstversie, de gemakkelijke tekst ook 

mee. De vragenlijstvolgorde speelde bij deze tweede analyse geen rol. Deze, in dit artikel 

genoemde, trio-analyse is uitgevoerd om te kunnen achterhalen of de antwoorden gegeven op de 

SVT-taken verschillen tussen de drie tekstversies. De SVT-gegevens van alle leerlingen, verdeeld 

over de moeilijke tekst, de contexttekst en de gemakkelijke tekst, zijn meegenomen. 
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Betrouwbaarheid 

De bovenstaande analyses zijn voor beide teksten per zin uitgevoerd. Per zin, omdat uit de 

betrouwbaarheidsanalyse voor beide teksten bleek dat de SVT-opdracht niet betrouwbaar genoeg 

is om in de analyses de verschillende zinnen bij elkaar te mogen nemen. Beide Cronbach’s alpha’s 

liggen niet boven de vereiste 0.60. De betrouwbaarheidsscore voor de SVT-zinnen bij de 

klokkenluidertekst is slechts 0.29, bij de tekst over de ontuchtzaak is de Cronbach’s alpha 0.42. 

Zo betrouwbaar als Royer (2001) beweert dat de SVT opdracht is, zijn deze beide SVT 

opdrachten voor de beide teksten dus duidelijk niet.  

 
5.3.2.1 SVT analyses Tekst 1 

 
A.  Kwartetanalyse 

Om te kunnen bepalen of er een interactie optreedt tussen gegeven antwoord en tekstversie, 

tussen gegeven antwoord en volgorde van de vragenlijst of dat zowel tekst- als volgordeversie 

van invloed is op de gegeven antwoorden, is bij de tekstbegripvragen de Loglinear Model 

Selection analyse uitgevoerd. Voor deze analyse is gekozen, en niet voor de analyse door middel 

van General Linear Model Univariate, omdat in dit onderzoek geen sprake is van 

schaalantwoorden. De antwoorden die leerlingen hebben gegeven bij de Sentence Verification 

Technique opdracht zijn goed of fout, niets daar tussenin.  

Zoals gezegd zijn bij deze analyse de antwoorden van de leerlingen meegenomen die zowel 

de woord- als de tekstbegripvragen hebben ingevuld. De gegevens van de leerlingen die de 

gemakkelijke tekst hebben gelezen, doen bij deze analyse niet mee. Het onderzoeksontwerp van 

deze analyse is dan ook een 2 (moeilijke tekst en tekst met context) x 2 (twee volgordes van 

vragenlijsten, Tekstbegrip – Woordbegrip en Woordbegrip – Tekstbegrip) ontwerp.  

 

Zinnen Goed (%) Fout (%) 
Zin 1 (MC) ‘Ambtenaar heeft ... jaarcijfers aan zijn directeur gemeld’ 95.1 4.9 
Zin 2 (ON) ‘De man had nooit eerder problemen op zijn werk’ 67.6 32.4 
Zin 3 (P) ‘De rechter vindt dat Justitie … baan moet helpen’ 42.2 57.8 
Zin 5 (OR) ‘Meerdere malen heeft het ministerie de wet overtreden’ 64.7 35.3 
Zin 7 (ON) ‘Werknemers die zich niet aan de huisregels houden …’ 65.7 34.3 
Zin 11 (OR) ‘Na 65 keer solliciteren werd de man …’ 71.8 28.2 
Zin 13 (ON) ‘De rechtbank liet meewegen … bij Justitie werkte …’ 82.5 17.5 
Zin 15 (OR) ‘Toen Justitie met ontslag dreigde, stapte … rechter’ 90.3 9.7 
OR = Originele zin MC = Meaning change ON = Afleidende zin P = Parafrase 

Tabel 16 Percentage goede en foute antwoorden overeenkomstige zinnen Tekst 1 

 

 
In tabel 16 zijn de gegeven antwoorden in percentages uiteengezet. Aan de hand van de tabel kan 

worden gezegd dat de SVT-opdracht gemakkelijk was, aangezien het aantal leerlingen dat het 
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goede antwoord gaf veel hoger ligt dan het aantal leerlingen dat het antwoord fout had. Bij 7 van 

de 8 zinnen was dit verschil zelfs significant, zo blijkt uit de Loglineare analyse die hieronder 

besproken wordt.  

 
Uit de Loglineare analyse voor de overeenkomstige SVT-zinnen bij de eerste tekst, blijkt dat er 

geen interactie-effecten optreden tussen de tekstversie of de vragenlijstversie aan de ene kant en 

de antwoorden op de verschillende SVT-zinnen aan de andere kant. Daarnaast laten de resultaten 

in tabel 17 zien dat ook bij geen enkele SVT-zin zogenoemde 3 wegs-effecten van tekstversie, 

vragenlijstvolgorde en antwoord optreden. Er is dus geen sprake van een interactie tussen 

tekstversie en vragenlijstversie. De analyse maakt echter wel duidelijk dat bij de meeste zinnen 

een hoofdeffect optreedt: bij die zinnen geven significant meer mensen het goede of foute 

antwoord. Voor sommige zinnen zijn de verschillen tussen de percentages gegeven antwoorden 

in tabel 16 dus significant. Tabel 17 geeft voor elk van de acht zinnen per mogelijk interactie-

effect de vrijheidsgraden (overal, bij elk effect 1), de Chi-kwadraat en de p-waarde (tussen haakjes 

achter de Chi).  

 

Zinnen df Tekstversie 
* 

Antwoord  
(p-waarde) 

Vragenlijstversie 
* 

Antwoord  
(p-waarde) 

Tekstversie 
* 

Vragenlijstversie 
(p-waarde) 

Antwoord 
 (p-waarde) 

Zin 1 (MC) 1 0.001 (0.98) 0.01 (0.94) 0.01 (0.92) 83.0 (<.001)** 
Zin 2 (ON) 1 0.08 (0.87) 2.24 (0.14) 0.07 (0.79) 9.76 (0.002)* 
Zin 3 (P) 1 1.99 (0.16) 0.20 (0.66) 0.08 (0.78) 3.14 (0.08) 
Zin 5 (OR) 1 1.90 (0.17) 0.03 (0.87) 0.001 (0.98) 5.98 (0.02)* 
Zin 7 (ON) 1 1.31 (0.25) 0.27 (0.61) 0.004 (0.95) 4.93 (0.03)* 
Zin 11 (OR) 1 2.62 (0.11) 0.23 (0.63) 0.04 (0.85) 13.49 (<.001)** 
Zin 13 (ON) 1 0.24 (0.62) 2.32 (0.13) 0.001 (0.98) 33.69 (<.001)** 
Zin 15 (OR) 1 1.21 (0.27) 1.39 (0.24) 0.001 (0.97) 58.09 (<.001)** 
* Significant bij een P-waarde ≤ 0.05   ** Significant bij een P- waarde < 0.001 
 

OR = Originele zin ON = Afleidende zin  MC = Meaning change P = Parafrase 

Tabel 17 Resultaten loglineare analyse SVT-zinnen Tekst 1 

 
 

B.  Trio-analyse 

De tweede analyse die over de antwoorden van de SVT-taak bij tekst 1 is uitgevoerd, is de Chi-

kwadraattoets. Bij deze tweede analyse zijn drie in plaats van vier condities meegenomen: zowel 

de moeilijke, de context- als de gemakkelijke tekst. Het onderzoeksontwerp bij deze analyse is dus 

een 3 (drie tekstversies) x 1 (geen verschil in vragenlijstvolgorde) ontwerp. Bij de Chi-kwadraat-

toets zijn alle gegeven antwoorden van alle leerlingen verdeeld over de drie verschillende 

tekstversies op de SVT-taak meegenomen, en bij alle zinnen is gedaan alsof er geen 
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volgordeverschil in vragenlijst was. Dit omdat de volgorde van de vragenlijst bij de zinnen geen 

invloed had (zie tabel 17).  

 
De resultaten van de Chi-kwadraattoets voor de SVT-zinnen van de eerste tekst staan in 

onderstaande tabel (Tabel 18).  

 

SVT-zinnen tekst 1 df Chi-kwadraat p 
Zin 1 (MC) 2 0.002 1.00 
Zin 2 (ON) 2 0.12 0.94 
Zin 3 (P) 2 2.55 0.28 

Zin 5 (OR) 2 2.23 0.33 
Zin 7 (ON) 2 3.61 0.16 

Zin 11 (OR) 2 3.49 0.18 
Zin 13 (ON) 2 1.24 0.54 
Zin 15 (OR) 2 1.96 0.38 

* Significant bij een P-waarde ≤ 0.05 

OR = Originele zin MC = Meaning change ON = Afleidende zin P = Parafrase   

 

Tabel 18 Resultaten Chi-kwadraattoets voor SVT zinnen bij tekst 1 

 
De resultaten uit tabel 18 laten, net als de gegevens in tabel 17, zien dat er geen significante 

verschillen bestaan tussen de gegeven antwoorden na het lezen van de drie verschillende 

tekstversies. De SVT-zinnen worden na het lezen van de gemakkelijke tekst en de tekst met 

context niet beter gemaakt dan de SVT-zinnen die ingevuld zijn na het lezen van de moeilijke 

tekst. Een andere uitkomst, dan de uitkomst die werd verwacht. 

 

5.3.2.2 SVT-analyses Tekst 2 

 
A. Kwartetanalyse 

Ook voor de SVT-zinnen die na het lezen van de tweede tekst, de tekst over de ontuchtzaak, 

beantwoord zijn, is de Loglinear Model Selection (LMS) analyse uitgevoerd.  

 
Voordat de LMS analyse is uitgevoerd, zijn alle SVT-zinnen van de tweede tekst aan een 

Frequentie-analyse onderworpen (Tabel 19). Uit deze analyse kan wederom worden opgemaakt 

dat de SVT-opdracht geen echt moeilijke opdracht is. Bij 14 van de 18 SVT-zinnen geven 

leerlingen vaker het goede antwoord dan het foute antwoord. 

Uit de Loglineare analyse (Tabel 20) blijkt dat bij 12 van de 18 zinnen een hoofdeffect 

optreedt. Bij 12 zinnen bestaat een significant verschil tussen antwoorden, waarvan bij 11 zinnen 

significant meer MBO-leerlingen het juiste antwoord aankruisten. Slechts bij één zin, een 

meaning change zin, geven significant meer leerlingen het foute antwoord. 
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Zinnen Goed (%) Fout (%) 
Zin 1 (OR) ‘Hennie K. (54) is ... acht jaar detentie en tbs’  93.2 6.8 
Zin 2 (ON) ‘Hennie K. werkte … een basisschool  91.3 8.7 
Zin 3 (MC) ‘Het herzieningsverzoek is gedaan bij de regering’  43.7 56.3  
Zin 4 (P) ‘Het herzieningsverzoek … misbruik van minderjarigen’ 56.3 43.7 
Zin 5 (OR) ‘Er zou te weinig onderzoek … bewijs en alibi’s’ 87.4 12.6 
Zin 6 (MC) ‘De bevindingen van de Commissie … van de advocaat’ 45.6 54.4 
Zin 7 (OR) ‘De advocaat wil dat de rechter een ontuchtzaak herziet’ 84.5 15.5 
Zin 8 (MC) ‘De advocaat betoogde … veroordeling op zijn plaats’ 59.2 40.8 
Zin 9 (P) ‘DNA-materiaal is onnauwkeurig behandeld …, gekeken’ 43.7 56.3 
Zin 10 (ON) ‘Het onderzoek was uitgevoerd …team van de politie’ 85.4 14.6 
Zin 11 (OR) ‘Advocaat-generaal Nico Schipper … de advocaat’ 87.4 12.6 
Zin 12 (P) ‘Als basis voor deze rechtszaak … van anderen’  43.7 56.3 
Zin 13 (OR) ‘Wat gezegd is … belangrijke punten niet overeen’ 55.3 44.7 
Zin 14 (ON) ‘De Commissie Evaluatie … opnieuw onderzocht’ 76.7 23.3 
Zin 15 (P) De zaak tegen K. …, zegt de advocaat’ 78.6 21.4 
Zin 16 (MC) ‘In de uitspraak … significante verschillen’ 67.0 33.0 
Zin 17 (ON) ‘Geert-Jan Knoops … verdediging van Holleeder’ 84.5 15.5 
Zin 18 (MC) ‘De advocaat-generaal zei … gezien dan ik’ 84.5 15.5 
OR = Originele zin MC = Meaning change ON = Afleidende zin P = Parafrase 

Tabel 19 Percentage gegeven antwoorden SVT-zinnen Tekst 2 

 

Zinnen df Tekstversie 
* 

Antwoord  
(p-waarde) 

Vragenlijstversie 
* 

Antwoord  
(p-waarde) 

Tekstversie 
* 

Vragenlijstversie 
(p-waarde) 

Antwoord 
 (p-waarde) 

Zin 1 (OR) 1 0.08 (0.23) 1.76 (0.19) 0.08 (0.79) 67.05 (<.001)** 
Zin 2 (ON) 1 0.001 (0.97) 0.01 (0.92) 0.01 (0.92) 62.43 (<.001)** 
Zin 3 (MC) 1 0.29 (0.59) 0.04 (0.84) 0.01 (0.91) 4.39 (0.04)* 
Zin 4 (P) 1 9.07 (0.003)* 0.73 (0.39) 0.14 (0.70) 0.01 (0.91) 
Zin 5 (OR) 1 0.12 (0.73) 1.10 (0.30) 0.004 (0.95) 43.01 (<.001)** 
Zin 6 (MC) 1 0.11 (0.74) 0.63 (0.43) 0.02 (0.89) 0.30 (0.58) 
Zin 7 (OR) 1 0.85 (0.36) 0.52 (0.47) 0.03 (0.86) 36.63 (<.001)** 
Zin 8 (MC) 1 6.91 (0.009)* 2.41 (0.12) 0.12 (0.73) 2.73 (0.10) 
Zin 9 (P) 1 15.51 (<.001)** 2.29 (0.13) 0.30 (0.58) 0.30 (0.58) 
Zin 10 (ON) 1 0.11 (0.75) 2.53 (0.11) 0.002 (0.96) 36.63 (<.001)** 
Zin 11 (OR) 1 2.86 (0.09) 0.05 (0.83) 0.02 (0.89) 50.13 (<.001)** 
Zin 12 (P) 1 1.01 (0.32) 8.93 (0.003)* 0.05 (0.82) 2.73 (0.10) 
Zin 13 (OR) 1 0.11 (0.74) 0.70 (0.40) 0.02 (0.89) 2.05 (0.15) 
Zin 14 (ON) 1 1.22 (0.27) 0.75 (0.38) 0.04 (0.84) 23.40 (<.001)** 
Zin 15 (P) 1 1.89 (0.17) 0.01 (0.92)  0.01 (0.91) 25.76 (<.001)** 
Zin 16 (MC) 1 3.07 (0.08) 0.20 (0.66) 0.000 (0.99) 13.50 (<.001)** 
Zin 17 (ON) 1 0.004 (0.95) 1.07 (0.30) 0.01 (0.91) 39.74 (<.001)** 
Zin 18 (MC) 1 0.91 (0.34) 0.19 (0.66) 0.004 (0.95) 43.01 (<.001)** 
* Significant bij een P-waarde ≤ 0.05  **  Significant bij een P-waarde < 0.001 

OR = Originele zin MC = Meaning change ON = Afleidende zin P = Parafrase 

Tabel 20 Resultaten Loglineare analyse SVT-zinnen Tekst 2 

 
In tabel 20 staan de resultaten van de LMS voor de tweede tekst. Per zin zijn voor elke mogelijke 

interactie de vrijheidsgraden (overal, bij elk effect is deze 1), de Chi-kwadraat en de p-waarde 

(tussen haakjes achter de Chi) gegeven. In de tabel is te zien dat bij deze tweede tekst enkele 

interactie-effecten optreden. Bij de zinnen 4, 8 en 9 is de tekstversie van invloed op het gegeven 
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antwoord. Alleen bij deze drie zinnen heeft de tekstversie dus invloed op het geven van een 

antwoord. De hypothese bij dit onderzoek was dat er een duidelijk effect zou zijn tussen 

tekstversie en de antwoorden, een hypothese die door de resultaten in tabel 20 niet wordt 

ondersteund.  

 
In de SVT-opdracht voor tekst 2 stonden ook zinnen, zin 9 en 13, die alleen in het 

krantenbericht met context waren opgenomen. Leerlingen die de moeilijke en gemakkelijke 

tekstversie hebben gelezen, hebben deze SVT-zinnen echter ook beantwoord. De zinnen 9 en 13 

stonden alleen in de contexttekstversie, maar werden dus door iedereen beantwoord. Voor zin 13 

werd geen verschil gevonden, bij zin 9 had tekstversie wel effect op het geven van een antwoord. 

Tabel 20 laat zien dat ook bij de SVT-items voor de tweede tekst geen, in termen van de 

Loglineare analyse, 3 wegs-effecten van tekstversie, vragenlijstversie en antwoord optreden. Er is 

dus ook bij dit tweede krantenbericht geen sprake van een interactie tussen tekstversie en 

vragenlijstversie.  

Uit tabel 20 wordt ook duidelijk dat bij één zin, zin 12, sprake is van een effect tussen 

volgorde van de vragenlijst en het gegeven antwoord. Het maakt bij deze zin blijkbaar uit welke 

versie van de vragenlijst de leerlingen hebben ingevuld. Om te bepalen bij welke versie de 

antwoorden beter zijn, is een Chi-kwadraattoets uitgevoerd. Uit deze analyse kwam naar voren 

dat de volgorde woordbegrip - tekstbegrip significant meer goede antwoorden opleverde (23 

goede en 17 foute antwoorden) dan de volgorde tekstbegrip - woordbegrip met 11 goede en 32 

foute antwoorden (Chi = 9.87; df = 2; p = 0.007). Bij deze SVT-zin hebben de vragen naar de 

betekenis van de moeilijke woorden in de tekst dus invloed gehad op het invullen van de SVT-zin 

12 van tekst 2.  

 
Opvallend bij de Loglineare analyse van de tweede tekst is dat de tekstversie enkel van invloed is 

bij twee van de vier SVT-items: de parafrasen en de meaning change zinnen. Deze uitkomst doet 

vermoeden dat deze twee SVT-items gevoeliger zijn voor de manipulaties dan de andere twee 

items. Om te bepalen of dit vermoeden klopt, zijn voor de negen parafrasen en de meaning 

change zinnen totaalscores opgesteld en is met die scores en de tekstversie als onafhankelijke 

variabele een tweewegsvariantie-analyse uitgevoerd. Hierbij moet worden gezegd dat de resultaten 

van deze analyse niet voor waar mogen worden aangenomen, omdat uit de 

betrouwbaarheidsanalyse is gekomen dat de Sentence Verification Technique geen betrouwbare 

begripstoets is. Uit deze analyse komt naar voren dat er een significant effect van tekstversie 

optreedt (F = 7.02, df = 2, p = 0.001) bij de antwoorden op de parafrasen en de meaning change 

zinnen. Wanneer dezelfde toets wordt uitgevoerd, maar nu met de totaalscores van de originele 
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en de afleidende zinnen, blijkt dat tekstversie niet significant van invloed is (F = 2.42, df = 2, p = 

0.09). De meaning change zinnen en de parafrasen zijn dus inderdaad gevoeliger voor de 

manipulaties. Wellicht dat deze gevoeligheid voortkomt uit het feit dat deze twee items moeilijker 

zijn dan de andere twee SVT-items, zie tabel 20. De percentages goede antwoorden op de 

originele en afleidende zinnen zijn hoger dan de percentages goede antwoorden op de parafrasen 

en de meaning change zinnen.  

 
B. Trio-analyse 

Uit de Loglinear Model Selection analyses voor de SVT-items bij de tweede tekst is gebleken dat 

de tekstversie van invloed is bij het geven van een antwoord op de zinnen 4, 8 en 9 (Tabel 20). 

Net zoals bij de eerste tekst, is ook bij de tweede tekst een Chi-kwadraattoets uitgevoerd om te 

bepalen of de drie verschillende tekstversies van invloed zijn op het geven van een antwoord en 

om te bepalen waar de mogelijke verschillen zitten. In tabel 21 staan de Chi-kwadraattoets 

resultaten voor alle SVT items.  

 
Uit tabel 21 komt naar voren dat de tekstversie wederom alleen bij de zinnen 4, 8, en 9 van 

invloed is op de gegeven antwoorden. Dezelfde uitkomst als die in deelparagraaf A, waarin de 

resultaten van de Loglinear Model Selection werden uitgewerkt. Voor deze drie zinnen is in tabel 

22 per tekstversie het aantal goede en foute antwoorden weergegeven, om op die manier te 

kunnen achterhalen waar de significante effecten zitten.  

 

SVT zinnen tekst 2 df Chi-kwadraat          p 
Zin 1 (OR) 2 3.43 0.18 
Zin 2 (ON) 2 0.44 0.80 
Zin 3 (MC) 2 2.78 0.25 
Zin 4 (P) 2 17.22 <.001** 

Zin 5 (OR) 2 3.73 0.16 
Zin 6 (MC) 2 0.42 0.81 
Zin 7 (OR) 2 3.03 0.22 
Zin 8 (MC) 2 6.71 0.04* 
Zin 9 (P) 2 16.34 <.001** 

Zin 10 (ON) 2 4.37 0.11 
Zin 11 (OR) 2 3.03 0.22 
Zin 12 (P) 2 2.24 0.33 

Zin 13 (OR) 2 1.17 0.56 
Zin 14 (ON) 2 1.36 0.51 
Zin 15 (P) 2 0.56 0.28 

Zin 16 (MC) 2 0.42 0.10 
Zin 17 (ON) 2 0.58 0.75 
Zin 18 (MC) 2 0.92 0.63 

* Significant bij een P-waarde ≤ 0.05  **  Significant bij een P-waarde < 0.001 

OR = Originele zin MC = Meaning change ON = Afleidende zin P = Parafrase       

 

Tabel 21 Resultaten Chi-kwadraattoets voor SVT-zinnen bij tekst 2 
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SVT-zinnen Tekstversie Fout antwoord (N) Goed antwoord (N) 
Zin 4 (P) Moeilijk 

Context 
Makkelijk 

28 (42) 
14 (41) 
3 (20) 

14 (42) 
27 (41) 
17 (20) 

Zin 8 (MC) Moeilijk 
Context 

Makkelijk 

23 (42) 
11 (41) 
8 (20) 

19 (42) 
30 (41) 
12 (20) 

Zin 9 (P) Moeilijk 
Context 

Makkelijk 

31 (42) 
13 (41) 
14 (20) 

11 (42) 
28 (41) 
6 (20) 

OR = Originele zin MC = Meaning change ON = Afleidende zin  P = Parafrase 

Tabel 22 Uitgewerkte Chi-kwadraat resultaten voor zinnen met significant verschil in antwoorden door 

invloed van de tekstversie 

 
Zoals eerder is aangehaald, is zin 9 een zin die als expliciterende informatie wordt gegeven in het 

bericht met context. Het is daarom niet vreemd dat bij zin 9 ‘DNA-materiaal is onnauwkeurig 

behandeld en naar bewijzen voor het feit dat K. niet op de misdaadplek aanwezig kon zijn, is niet gekeken’ 

de antwoorden bij de contextversie gemiddeld significant beter zijn dan de antwoorden die 

gegeven zijn na het lezen van de andere twee berichtversies. 31 (73,8%) en 14 keer (70%) foute 

antwoorden bij de moeilijk en makkelijke tekst, tegenover 13 keer (31,7%) bij de tekst met 

contextuele informatie. Een verklaring voor dit resultaat kan zijn dat leerlingen die de moeilijke 

versie hebben gelezen, zelf de link moeten leggen tussen DNA-materiaal en het in de tekst eerder 

genoemde technisch bewijs. Leerlingen met de moeilijke én de gemakkelijke versie moesten 

daarnaast zonder tekstuele hulp weten dat alibi en bewijzen van onschuld hetzelfde is als bewijzen dat 

K. niet op de misdaadplek kon zijn. De andere zin, zin 13, die door alle leerlingen werd beantwoord, 

maar alleen gelezen werd door de leerlingen met de contextversie, vertoonde geen significant 

verschil tussen de versies. Een oorzaak hiervoor kan zijn dat leerlingen bij die zin 13 ‘Wat gezegd 

is en wat op papier staat, komt op belangrijke punten overeen’ maar één link tussen de SVT-zin en het 

gelezen bericht hoefde te leggen. Leerlingen die de gemakkelijke en moeilijke tekst hebben 

gelezen, hoeven bij contextzin 13 alleen het verband te leggen tussen aangiftes of, in de moeilijke 

versie, denunciaties en wat gezegd is en wat op papier staat. Bij zin 9 moeten, zoals eerder gezegd, twee 

verbanden worden gelegd, wat vraagt om een nog beter begrip.   

In tabel 22 wordt ook duidelijk dat de leerlingen die de moeilijke tekstversie hebben gelezen, 

significant gemiddeld het vaakst (28 keer, 66,7%) invullen dat de inhoud van zin 4 ‘Het 

herzieningsverzoek gaat over een zaak rond misbruik van kinderen’ niet in de door hen gelezen tekst 

staat. Leerlingen die de contextversie en de gemakkelijke tekst voorgelegd hadden gekregen, 

hadden minder moeite met het goed beantwoorden van deze vraag. Van de leerlingen met de 

contexttekstversie heeft 65,9 procent het antwoord fout en maar liefst 85 procent van de 

leerlingen met de gemakkelijke tekst gaven het goede antwoord. De laatste zin waar een 
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interactie-effect van tekstversie optrad, zin 8 ‘De advocaat betoogde dat er zes nieuwe feiten zijn die 

laten zien dat de veroordeling op zijn plaats is’, wordt wederom door de leerlingen met de 

gemakkelijke en de context tekstversie het best beantwoord. Van de 41 leerlingen die de tekst met 

contextinformatie lazen, gaven 30 leerlingen (73,2%) een goed antwoord. Van de 20 leerlingen 

die de gemakkelijke tekst lazen, gaven 12 leerlingen (60%) het goede antwoord. Het aantal goede 

antwoorden na het lezen van de moeilijke tekst ligt lager, slechts 19 leerlingen (45,2%) gaven het 

goede antwoord.  

Samengevat kunnen alleen zin 4 en zin 8 gezien worden als de SVT-items die de vooraf 

geformuleerde verwachting, dat de gemakkelijke en context tekstversies beter begrip opleveren, 

ondersteunen. Zin 9 ondersteunt deze hypothese deels ook, maar omdat zin 9 niet door iedereen 

gelezen wordt, valt deze zin erbuiten. 

 

 
6. Conclusie 

 
De centrale vraag van dit onderzoek luidde als volgt: 
 
Welk effect hebben woordmoeilijkheid en aanwezigheid van informatieve context op het tekstbegrip van 

nieuwsberichten door MBO-leerlingen?  

 
De verwachting bij deze hoofdvraag was dat leerlingen op het MBO bij het begrijpen van een 

krantenbericht baat hebben bij het gebruik van informatieve context en gemakkelijkere woorden. 

Er kan echter gesteld worden dat de resultaten uit het onderzoek lijnrecht tegenover deze 

hypothese staan. Slechts twee SVT-zinnen, zin 4 en zin 8 bij de tweede tekst, gaven het resultaat 

dat de vooraf geformuleerde hypothese ondersteunt. Bij deze zinnen leveren de gemakkelijke 

tekst en de tekst met context meer goede antwoorden op dan de moeilijke tekst.  

 

De subvraag van dit onderzoek was als volgt geformuleerd:  
 
In hoeverre helpt de aanwezigheid van informatieve context de MBO-leerlingen bij het begrijpen van moeilijke 

woorden in nieuwsberichten? 

 
Ook bij deze vraag wordt de opgestelde hypothese, dat contextuele informatie de MBO-

leerlingen helpt bij het achterhalen van de betekenis van een onbekend woord, niet door de 

resultaten ondersteund. Bij slechts twee van de 24 woorden, de moeilijke woorden gesuspendeerd 

en klokkenluider, helpt de context bij het omschrijven van de betekenis. Een mager resultaat. Zo 

weinig effect van contextuele informatie op woordbegrip suggereert een bodemeffect. De 
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moeilijke woorden waren voor de MBO-leerlingen té moeilijk, zo moeilijk dat de contextuele 

informatie niet kón helpen bij het begrijpen van de woorden.  

 
Gekeken naar de vier hypotheses rondom de sterke correlatie tussen woord- en tekstbegrip 

(Anderson en Freebody, 1981) ondersteunen de resultaten van dit onderzoek de tweede 

hypothese, de general aptitude hypothesis. Klaarblijkelijk hebben de MBO-leerlingen over het 

algemeen een zwakke woordkennis, omdat de gemakkelijke woorden niet tot beter tekstbegrip 

leiden. Zwakke woordkennis duidt volgens de general aptitude hypothesis op een lage intelligentie en 

een lage intelligentie leidt tot slecht tekstbegrip.  

 
Algemeen kan worden geconcludeerd dat het gebruik van context en het gebruik van 

gemakkelijkere woorden de MBO-leerling niet helpt bij het begrijpen van korte krantenberichten.  

 

 
7. Discussie 

 
Voor beide afhankelijke variabelen, tekstbegrip én woordbegrip, komen de resultaten niet 

overeen met de van tevoren opgestelde hypotheses. Contextinformatie helpt niet bij het begrijpen 

van moeilijke woorden, en gemakkelijke woorden en contextgebruik zorgen er niet voor dat 

MBO-leerlingen de krantenberichten beter begrijpen. Wellicht dat, in het geval van het 

contextgebruik, het resultaat bij de afhankelijke variabele woordbegrip van invloed is op het 

resultaat bij de afhankelijke variabele tekstbegrip, en dat zo de uitkomsten van dit onderzoek 

gerelativeerd kunnen worden. Dat het feit dat context niet helpt bij het begrijpen van moeilijke 

woorden, omdat de in dit onderzoek gebruikte woorden té moeilijk zijn voor de MBO-leerlingen, 

van invloed is op het begrijpen van de tekst als geheel. Een vervolgonderzoek met daarin 

woorden die minder moeilijk zijn, kan uitsluitsel geven op de vraag of contextgebruik inderdaad 

weinig effect heeft op woordbegrip en of dit van invloed is op het begrijpen van een gehele tekst.  

Bovenstaande doet echter niets af aan het feit dat ook de gemakkelijke tekst in de meeste 

gevallen niet beter werd begrepen dan de moeilijke tekst en de tekst met contextuele informatie. 

Wellicht dat de veronderstelde gemakkelijke woorden voor MBO-leerlingen, leerlingen die al 

moeite hebben met het lezen van een advertentie (Heij et al., 2008) en een zwakke woordkennis 

hebben, niet zo gemakkelijk zijn als verwacht. Voor vervolgonderzoek is het daarom verstandig 

in een vooronderzoek, naast het bepalen van de moeilijkheid van de moeilijke woorden, ook te 

achterhalen of MBO-leerlingen de betekenis van de gemakkelijke woorden kunnen geven.  
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Uit de analyses van de SVT-items bij de tweede tekst kwam naar voren dat alleen bij enkele 

parafrasen en meaning change zinnen een significant effect van tekstversie optrad. Om die reden 

is gekeken of een significant effect van tekstversie optreedt als alleen de parafrasen en de meaning 

change zinnen in de analyse worden meegenomen. Dit blijkt zo te zijn. Ook is het zo dat wanneer 

alleen de originele en de afleidende zinnen worden meegenomen, zich geen significant effect van 

tekstversie voordoet. De parafrasen en de meaning change zinnen zijn dus gevoeliger voor de 

manipulaties. Vraag is hoe het komt dat de parafrasen en de meaning change zinnen wel een 

effect van tekstversie laten zien. Wellicht kan de oorzaak gevonden worden in het feit dat deze 

twee SVT-items moeilijker zijn dan de andere twee items, wat blijkt uit de percentages goed en 

fout gegeven antwoorden per SVT-zin. Mogelijk zijn de originele en de afleidende SVT-items te 

gemakkelijk, meten ze wel tekstbegrip, maar kunnen ze verschillen in tekstversie en verschillen 

tussen goede en slechte lezers niet laten zien.  

 
De laatste vraag die gesteld kan worden, is de vraag waardoor het komt dat de gemakkelijke tekst 

en de contexttekstversie niet significant beter begrepen worden dan de moeilijke tekst. Een 

verwachting die vooraf, op grond van resultaten uit eerder onderzoek, is geformuleerd. Slechts 

twee SVT-zinnen ondersteunen deze hypothese. Een mager resultaat, aangezien de verschillen 

tussen de drie versies aanzienlijk zijn. Je zou denken dat een leerling een zin uit de gemakkelijke 

versie zoals ‘De zaak is hoofdzakelijk gebaseerd op aangiftes’ beter begrijpt dan dezelfde zin maar 

dan in moeilijke bewoordingen: ‘De zaak is substantieel gebaseerd op denunciaties.’ De SVT-

opdrachten geven echter geen significante verschillen weer. Wellicht zit het probleem in de 

methode waarop in dit onderzoek tekstbegrip is gemeten: de Sentence Verification Technique.  

Voor de SVT-taak als methode voor het meten van tekstbegrip is gekozen omdat deze 

methode volgens Royer (2001) erg betrouwbaar is, en omdat is aangetoond dat deze methode 

gevoelig is voor tekstmoeilijkheid (Royer, 1979). De SVT-toets bleek in dit onderzoek echter niet 

betrouwbaar te zijn en laat geen verschillen tussen de tekstversies zien. Het feit dat de SVT-toets 

een taak is waarbij zinnen geverifieerd moeten worden, kan niet gelden als verklaring voor het feit 

dat zo weinig effecten gevonden zijn. Met de verificatietaak, waarvan de SVT-taak een specifieke 

vorm is, is in eerder onderzoek namelijk wel effect van woordmoeilijkheid op tekstbegrip 

gevonden. Het tweede experiment van Freebody en Anderson (1983) vond met de verificatietaak 

een significant effect tussen woordmoeilijkheid en tekstbegrip, gemakkelijkere woorden leidden 

tot beter tekstbegrip. Ook bij een onderzoek van Stahl en Jacobson (1986) naar de invloed van 

gemakkelijke en moeilijke woorden op tekstbegrip werden significante verschillen blootgelegd 

door middel van de verificatietaak.  
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Een verklaring voor de weinige effecten die met de SVT-toets zijn gevonden, kan zijn dat deze 

methode om tekstbegrip te meten, gebaseerd is op de aanname dat bij het begrijpen van een tekst 

een interactie tussen die tekst en de voorkennis van de lezer met betrekking tot het onderwerp 

optreedt (Royer, 2001). Door deze interactie wordt de betekenis van de inhoud van de tekst in 

het geheugen opgeslagen, maar niet noodzakelijk in de exacte woorden. De SVT-test is een 

methode om te achterhalen hoe succesvol de betekenis van de tekst in het geheugen is 

opgeslagen, door zowel originele zinnen als parafrasen aan de respondent voor te leggen. Deze 

methode om tekstbegrip te meten is een valide methode als er onder de respondenten sprake is 

van verschil in voorkennis, zo blijkt onder andere uit onderzoek van Royer, Lynch, Hambleton 

en Bulgareli (1984). In het verleden is enkel nog onderzoek gedaan met voorkennis als 

onafhankelijke variabele en de SVT-test als begripstoets. Een onderzoek met deze methode in 

combinatie met andere onafhankelijke variabelen is nog niet eerder uitgevoerd. In dit onderzoek 

is dit wel gebeurd, andere onafhankelijke variabelen (woordmoeilijkheid en contextgebruik) zijn 

gemanipuleerd. Van verschil in voorkennis was in dit onderzoek geen sprake. Er is aangenomen 

dat leerlingen evenveel van de beide onderwerpen afwisten, het is onwaarschijnlijk dat een van de 

leerlingen de Enschedese ontuchtzaak van binnen en buiten kent. Gezien de resultaten lijkt deze 

methode echter geen geschikte methode om tekstbegrip te meten als alle respondenten evenveel 

voorkennis hebben en er op andere gebieden wordt gemanipuleerd. Voorkennis is klaarblijkelijk 

een bepalende onafhankelijke variabele om verschil in tekstbegrip door middel van de SVT-taak 

te kunnen meten. Om te kunnen achterhalen of deze redenering juist is, moet hetzelfde 

onderzoek nogmaals worden uitgevoerd met dezelfde onafhankelijke variabelen, maar met een 

andere methode om tekstbegrip te meten. Een andere methode kan een free recall taak zijn, een 

samenvattingstaak of het invullen van meerkeuzevragen.  

 
Begripstoetsen gebaseerd op de SVT gaan uit van de theoretische veronderstelling dat bij 

begrijpend lezen het lezen van een tekst en de (voor)kennis van de lezer samenhangen (Royer, 

2001). Door de combinatie van deze twee factoren kan de lezer de inhoud van de tekst zowel op 

micro- als op macroniveau onthouden (Kintsch, 1988; 1998). Dat de SVT-taak daadwerkelijk 

tekstbegrip op macroniveau meet, is gezien de resultaten onwaarschijnlijk. De SVT-opdracht 

biedt een niveau lager, op textbase niveau (microniveau), namelijk geen eenduidig resultaat. De 

woorden zijn te moeilijk voor de leerlingen, waardoor de tekst onbegrijpelijk is. Om die reden 

hebben de leerlingen moeite met het onthouden van de tekst op het textbase niveau (Kintsch, 

1988). Het niet kunnen onthouden van de informatie op microniveau beïnvloedt ook het begrip 

op een hoger niveau. Het is de vraag of andere methodes betere resultaten kunnen genereren. 

Het is daarom raadzaam om voor vervolgonderzoek andere meetmethodes te overwegen. 
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Bijlage 1:  Originele Krantenberichten 
 

Justitie moet klokkenluider helpen 
de Volkskrant, Binnenland, 24 januari 2008 (pagina 03)  
 

AMSTERDAM - Het ministerie van Justitie moet een geschorste klokkenluider binnen drie 
weken aan een passende functie helpen. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. Volgens 
de rechtbank heeft Justitie de ambtenaar tegengewerkt bij het vinden van een nieuwe betrekking 
en heeft het ministerie daarbij herhaaldelijk de wet overtreden.  
 
De nu 59-jarige ambtenaar werd in 2003 op non-actief gesteld nadat hij bij zijn directeur melding 
had gemaakt van mogelijke misstanden bij het Bureau Schadefonds Geweldsmisdrijven. Bij dat 
bureau zou sprake zijn van financiële malversaties, aldus de man. Kort na zijn schorsing werd zijn 
functie van communicatieadviseur opgeheven.  
Op een tijdelijk dienstverband bij de Dienst Justitiële Inrichtingen na heeft de ambtenaar daarna 
nooit meer werk gehad. Volgens de rechtbank heeft het ministerie hem tegengewerkt bij het 
vinden van nieuw werk. De man solliciteerde 65 keer vruchteloos bij Justitie. Daarbij merkt de 
rechter op dat Justitie niets heeft ondernomen om hem aan passend werk te helpen, en 
‘aanbevelingsbrieven’ zo formuleerde dat ze eerder als ontmoediging dan aanbeveling aan te 
merken waren.  
Toen Justitie vorig jaar met ontslag dreigde, stapte de ambtenaar naar de rechter. 

 
 

Advocaat wil herziening Enschedese ontuchtzaak 
de Volkskrant, Binnenland, 23 april 2008 (pagina 03)  
  

DEN HAAG - Er zijn ten minste zes nieuwe feiten op grond waarvan de Enschedese 
ontuchtzaak moet worden heropend. Dat betoogde advocaat Geert-Jan Knoops dinsdag bij de 
Hoge Raad, waar hij een toelichting gaf op het herzieningsverzoek van Hennie K. (54). K. is in 
2002 door het gerechtshof veroordeeld tot acht jaar celstraf en tbs voor misbruik van zeven 
kinderen, onder wie zijn twee dochters.  
 
Knoops onderbouwde zijn betoog met bevindingen van de Commissie Evaluatie Afgesloten 
Strafzaken (CEAS), die in december vorig jaar een kritisch rapport uitbracht over de ontuchtzaak. 
Volgens de CEAS hebben de politie en het Openbaar Ministerie fouten gemaakt, waardoor men 
er niet omheen kan ‘de bange vraag onder ogen te zien’ of K. wellicht onschuldig is.  
De advocaat benadrukte dat er volgens de CEAS te weinig onderzoek is gedaan naar sporen en 

alibi’s. Daardoor zou ten onrechte over het hoofd zijn gezien dat K. een deel van de 

veronderstelde misdrijven niet gepleegd kan hebben omdat hij toen in het ziekenhuis lag.  

De zaak is hoofdzakelijk gebaseerd op aangiftes maar er is twijfel over de betrouwbaarheid 
daarvan. De rechters konden dat in 2002 niet goed beoordelen omdat er ‘significante verschillen’ 
waren tussen wat is gezegd tijdens verhoren en wat op papier is gezet, concludeerde de CEAS. 
Hierdoor zijn K.’s rechten op een eerlijk proces geschonden, vindt Knoops.  
Advocaat-generaal Nico Schipper zal de Hoge Raad in september adviseren over heropening van 
de ontuchtzaak. Gisteren reageerde hij sceptisch op het betoog van de advocaat. ‘Ik had soms de 
indruk dat u een ander onderzoeksrapport heeft gelezen dan ik’, zei hij. 
 



 52 

Bijlage 2:  Tekstversies Klokkenluider 

 
Justitie moet klokkenluider helpen  :  Makkelijk 
AMSTERDAM - Het ministerie van Justitie moet een ambtenaar die misstanden aan zijn baas heeft 
gemeld binnen drie weken aan passend werk helpen. De man was na zijn melding voorlopig naar huis 
gestuurd. Dat heeft de Amsterdamse rechtbank bepaald. 
 
Reden voor de uitspraak is dat Justitie de ambtenaar heeft tegengewerkt bij het vinden van een nieuwe 
baan en daarbij herhaaldelijk de wet heeft overtreden. Daarnaast werden brieven voor nieuwe werkgevers 
zo geformuleerd dat ze eerder een ontmoediging dan een aanbeveling waren.  
 
De nu 59-jarige ambtenaar werd in 2003 naar huis gestuurd. Kort daarna werd zijn baan opgeheven. De 
man solliciteerde 65 keer tevergeefs bij Justitie.  
 
Toen Justitie met ontslag dreigde, stapte de klokkenluider naar de rechter. 
 
 
Justitie moet klokkenluider helpen   :  Moeilijk 
AMSTERDAM - Het ministerie van Justitie moet een gesuspendeerde klokkenluider binnen drie weken 
aan een adequate betrekking helpen. Dat heeft de Amsterdamse rechtbank bepaald. 
 
Grond voor het judicium is dat Justitie de ambtenaar heeft tegengewerkt bij het vinden van een nieuwe 
betrekking en daarbij frequent niet conform de wet heeft gehandeld. Daarnaast werden 
‘Aanbevelingsbrieven’ zo geformuleerd dat ze eerder een ontmoediging dan een aanbeveling waren.  
 
De nu 59-jarige ambtenaar werd in 2003 gesuspendeerd. Kort daarna werd zijn functie opgeheven. De 
man solliciteerde 65 keer vruchteloos bij Justitie.  
 
Toen Justitie met ontslag dreigde, stapte de klokkenluider naar de rechter. 
 
 
Justitie moet klokkenluider helpen   :  Context 
AMSTERDAM - Het ministerie van Justitie moet een geschorste klokkenluider binnen drie weken aan 
een adequate betrekking helpen. Dat heeft de Amsterdamse rechtbank bepaald. 

 
De nu 59-jarige ambtenaar werd in 2003 voorlopig naar huis gestuurd nadat hij tegen zijn baas had gezegd 
dat bij zijn afdeling sprake zou zijn van diefstal door collega’s. Kort na zijn schorsing werd zijn functie als 
communicatie-adviseur opgeheven.  
 
Grond voor het judicium is dat Justitie de ambtenaar heeft tegengewerkt bij het vinden van passend werk. 
Een tweede argument voor de uitspraak is dat Justitie daarbij frequent niet conform de wet heeft 
gehandeld. Meerdere keren heeft Justitie zich niet aan de wet gehouden.  
 
Daarnaast kreeg de man van Justitie aanbevelingsbrieven mee voor zijn nieuwe werkgevers. Daarin 
werden zijn kwaliteiten echter zo geformuleerd dat de brieven eerder een ontmoediging dan een 
aanbeveling waren.  
 
De man solliciteerde 65 keer vruchteloos bij Justitie. Telkens werd hij afgewezen.  
 
Toen Justitie met ontslag dreigde, stapte de klokkenluider naar de rechter. 



 53 

Bijlage 3:   Tekstversies Ontuchtzaak 
 
 

Advocaat wil herziening Enschedese ontuchtzaak    :    Makkelijk 
DEN HAAG – Advocaat Geert-Jan Knoops heeft bij de hoogste rechters van Nederland een verzoek 
gedaan om de Enschedese zaak rond kindermisbruik opnieuw te openen. Hij betoogde dat er zes nieuwe 
feiten zijn die laten zien dat herziening op zijn plaats is. Hennie K. (54) is in 2002 veroordeeld tot acht jaar 
celstraf en opname in een psychiatrische inrichting.  
 
Knoops onderbouwde zijn betoog met waarnemingen van de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken 
(CEAS). Er zou te weinig onderzoek gedaan zijn naar gevonden DNA-materiaal en bewijzen van 
onschuld.  
 
De zaak is hoofdzakelijk gebaseerd op aangiftes. In de aangiftes zitten echter veelbetekenende verschillen. 
Daardoor heeft K. geen eerlijk proces gehad, vindt Knoops. 
 
In zijn reactie twijfelt adviseur van de hoogste rechters Nico Schipper aan het betoog van de advocaat. ‘Ik 
krijg de indruk dat u een ander onderzoeksrapport heeft gelezen dan ik’, zei hij. 
 
 
Advocaat wil herziening Enschedese ontuchtzaak     :      Moeilijk 
DEN HAAG – Advocaat Geert-Jan Knoops heeft bij de Hoge Raad een herzieningsverzoek gedaan voor 
de Enschedese ontuchtzaak. Hij betoogde dat er zes nieuwe feiten zijn die laten zien dat herziening op zijn 
plaats is. Hennie K. (54) is in 2002 in deze zaak veroordeeld tot acht jaar detentie en tbs.  
 
Knoops onderbouwde zijn betoog met bevindingen van de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken 
(CEAS). Er zou te weinig onderzoek gedaan zijn naar technisch bewijs en alibi’s.  
 
De zaak is substantieel gebaseerd op denunciaties. In de denunciaties zitten echter significante verschillen. 
Daardoor heeft K. geen eerlijk proces gehad, vindt Knoops. 
 
Advocaat-generaal Nico Schipper reageerde sceptisch op het betoog van de advocaat. ‘Ik krijg de indruk 
dat u een ander onderzoeksrapport heeft gelezen dan ik’, zei hij. 
 
 
Advocaat wil herziening Enschedese ontuchtzaak     :      Context 
DEN HAAG - Advocaat Geert-Jan Knoops heeft bij de Hoge Raad een herzieningsverzoek gedaan voor 
de Enschedese ontuchtzaak. Hij betoogde dat er zes nieuwe feiten zijn die laten zien dat de zaak opnieuw 
voor de rechter moet komen. Hennie K. (54) is in 2002 veroordeeld tot acht jaar detentie en tbs wegens 
seksueel misbruik van kinderen. Hij zit in de cel en staat onder streng toezicht van een psychiater.  
 
In een zitting met de hoogste rechters van Nederland onderbouwde Knoops zijn betoog met bevindingen 
van de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (CEAS).  
 
CEAS concludeert dat er te weinig onderzoek is gedaan naar technisch bewijs en alibi’s. Er is niet 
zorgvuldig omgegaan met DNA-materiaal en er zijn bewijzen genegeerd dat K. niet op de plek van de 
misdaad kon zijn.  
 
De zaak is substantieel gebaseerd op denunciaties. Er zitten echter significante verschillen tussen de 
mondelinge beschuldigingen van getuigen en de verslagen van agenten, waarop de zaak voornamelijk 
gebaseerd is. Wat gezegd is en wat op papier staat, komt op belangrijke punten niet overeen. Daardoor 
heeft K. geen eerlijk proces gehad, vindt Knoops. 
 
Advocaat-generaal Nico Schipper reageerde sceptisch op het betoog van de advocaat. Deze adviseur van 
de hoogste rechters zei kritisch: ‘Ik krijg de indruk dat u een ander onderzoeksrapport heeft gelezen dan 
ik.’  
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Bijlage 4:   SVT opdrachten bij Makkelijke teksten 
 

Vragen bij ‘Justitie moet klokkenluider helpen’ 
 
Hieronder staan een aantal zinnen. Geef aan of de inhoud van zin klopt met wat er 
in de tekst staat.  
Let op! De zin hoeft niet letterlijk in de tekst te hebben gestaan! Andere woorden 
kunnen zijn gebruikt om hetzelfde aan te geven.  
 
1) Een ambtenaar bij Justitie heeft goede jaarcijfers aan zijn directeur gemeld.  

 
De inhoud van zin 1 staat in de tekst:  ja / nee 
 
2) De man had nooit eerder problemen op zijn werk.  
 
De inhoud van zin 2 staat in de tekst:  ja / nee 
 
3) De rechter vindt dat Justitie de man binnen 21 dagen aan een baan moet helpen.  
 
De inhoud van zin 3 staat in de tekst:  ja / nee 
 
4) Brieven voor nieuwe werkgevers werden geformuleerd die de ambtenaar bij de  

    nieuwe werkgever aanprezen.  
 

De inhoud van zin 4 staat in de tekst:  ja / nee 
 
5) Meerdere malen heeft het ministerie de wet overtreden. 
 
De inhoud van zin 5 staat in de tekst:  ja / nee 
 
6) Argument bij het besluit is dat Justitie de ambtenaar heeft gehinderd bij zijn 
zoektocht naar ander werk en dat Justitie zich daarbij meerdere malen niet aan de 
wet heeft gehouden.  
 
De inhoud van zin 6 staat in de tekst:  ja / nee 

 
7) Werknemers die zich niet aan de huisregels van het bedrijf houden, worden op 
staande voet ontslagen.  

 
De inhoud van zin 7 staat in de tekst:  ja / nee 
 
8) De nu 59-jarige ambtenaar werd in 2003 naar huis gestuurd.  
 
De inhoud van zin 8 staat in de tekst:  ja / nee 
 
9) De rechtbank liet meewegen dat de man al 30 bij Justitie werkte.  

 
De inhoud van zin 9 staat in de tekst:  ja / nee 
 
10) Na 65 keer solliciteren werd de man nog niet aangenomen bij Justitie.  
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De inhoud van zin 10 staat in de tekst:  ja / nee 
 
11) Kort daarna was zijn baan vergeven.  
 
De inhoud van zin 11 staat in de tekst:  ja / nee 
 
12) Toen Justitie met ontslag dreigde, stapte de ambtenaar naar de rechter.  
 
De inhoud van zin 12 staat in de tekst:  ja / nee 
 

 

Vragen bij ‘Advocaat wil herziening Enschedese ontuchtzaak’ 
  
Hieronder staan een aantal zinnen. Geef aan of de inhoud van zin klopt met wat er 
in de tekst staat.  
Let op! De zin hoeft niet letterlijk in de tekst te hebben gestaan! Andere woorden 
kunnen zijn gebruikt om hetzelfde aan te geven.  
 
1) Hennie K. (54) is in 2002 veroordeeld tot acht jaar celstraf en opname in een 
psychiatrische inrichting.  
 
De inhoud van zin 1 staat in de tekst:  ja / nee 
 
2) Hennie K. werkte in de tijd waarover de beschuldigingen gaan als conciërge op 
een basisschool. 
 
De inhoud van zin 2 staat in de tekst:  ja / nee 
 
3) Het verzoek om de zaak opnieuw te openen, is gedaan bij de regering.  
 
De inhoud van zin 3 staat in de tekst:  ja / nee 
 
4) Het verzoek gaat over een zaak rond misbruik van minderjarigen.   
 
De inhoud van zin 4 staat in de tekst:  ja / nee 
 
5) Er zou te weinig onderzoek gedaan zijn naar gevonden DNA-materiaal en  
    bewijzen van onschuld.  
 
De inhoud van zin 5 staat in de tekst:  ja / nee 
 
6) Waarnemingen van de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken klopten niet 
met het betoog van de advocaat. 
 
De inhoud van zin 6 staat in de tekst:  ja / nee 
 
7) De advocaat wil dat de rechter een zaak rond kindermisbruik opnieuw opent.  
 
De inhoud van zin 7 staat in de tekst:  ja / nee 
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8) De advocaat betoogde dat er zes nieuwe feiten zijn die laten zien dat de 
veroordeling op zijn plaats is.  
 
De inhoud van zin 8 staat in de tekst:  ja / nee 
 
9) DNA-materiaal is onnauwkeurig behandeld en naar bewijzen voor het feit dat K. 
niet op de misdaadplek aanwezig kon zijn, is niet gekeken.  
 
De inhoud van zin 9 staat in de tekst:  ja / nee 
 
10) Het onderzoek was uitgevoerd door het forensisch team van de politie.  
 
De inhoud van zin 10 staat in de tekst:  ja / nee 
 
11) In zijn reactie twijfelt adviseur van de hoogste rechters Nico Schipper aan het  
betoog van de advocaat.  
 
De inhoud van zin 11 staat in de tekst:  ja / nee 
 
12) Als basis voor deze rechtszaak gelden voornamelijk verklaringen van anderen.  
 
De inhoud van zin 12 staat in de tekst:  ja / nee 
 
13) Wat gezegd is en wat op papier staat, komt op belangrijke punten niet overeen.  
 

De inhoud van zin 13 staat in de tekst:  ja / nee 
 
14) De Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken heeft in de afgelopen vijf jaren 
drie zaken opnieuw onderzocht.  
 
De inhoud van zin 14 staat in de tekst:  ja / nee 
 
15) De zaak tegen K. oneerlijk afgehandeld, stelt de advocaat.   
 
De inhoud van zin 15 staat in de tekst:  ja / nee 
 
16) In de uitspraak van de rechter zitten echter veelbetekenende verschillen.  
 
De inhoud van zin 16 staat in de tekst:  ja / nee 
 
17) Geert-Jan Knoops verdiende als advocaat respect bij zijn verdediging van 
Holleeder.  
 
De inhoud van zin 17 staat in de tekst:  ja / nee 
 
18) De adviseur van de hoogste rechters zei: ‘Gelukkig heeft u meer 
onderzoeksresultaten gelezen dan ik.’  
 
De inhoud van zin 18 staat in de tekst:  ja / nee 
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Bijlage 5:   SVT opdrachten bij Moeilijke teksten 
 

Vragen bij ‘Justitie moet klokkenluider helpen’ 
 
Hieronder staan een aantal zinnen. Geef bij elke zin aan of de inhoud van de zin in 
de gelezen tekst staat.  
Let op! De zin hoeft niet letterlijk in de tekst te hebben gestaan! Andere woorden 
kunnen zijn gebruikt om hetzelfde aan te geven.  

 
1) Een ambtenaar bij Justitie heeft goede jaarcijfers aan zijn directeur gemeld. 
 
De inhoud van zin 1 staat in de tekst:  ja / nee 
 
2) De man had nooit eerder problemen op zijn werk.  
 
De inhoud van zin 2 staat in de tekst:  ja / nee 
 
3) De rechter vindt dat Justitie de klokkenluider binnen 21 dagen aan een baan moet 
helpen.  
 
De inhoud van zin 3 staat in de tekst:  ja / nee 
 
4) ‘Aanbevelingsbrieven’ werden geformuleerd die de ambtenaar bij de nieuwe 
werkgever aanprezen.  
 
De inhoud van zin 4 staat in de tekst:  ja / nee 
 
5) Meerdere malen heeft het ministerie de wet overtreden.  
 
De inhoud van zin 5 staat in de tekst:  ja / nee 
 
6) Argument bij het besluit is dat Justitie de ambtenaar heeft gehinderd bij zijn 
zoektocht naar ander werk en dat Justitie zich daarbij meerdere malen niet aan de 
wet heeft gehouden.  
 
De inhoud van zin 6 staat in de tekst:  ja / nee 
 
7) Werknemers die zich niet aan de huisregels van het bedrijf houden, worden op 
staande voet ontslagen.  
 
De inhoud van zin 7 staat in de tekst:  ja / nee 
 
8) De nu 59-jarige man werd in 2003 gesuspendeerd. 

 
De inhoud van zin 8 staat in de tekst:  ja / nee 

 
9) De rechtbank liet meewegen dat de man al 30 jaar bij Justitie werkte.  
 
De inhoud van zin 9 staat in de tekst:  ja / nee 
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10) Na 65 keer solliciteren werd de man nog niet aangenomen bij Justitie.  
 
De inhoud van zin 10 staat in de tekst:  ja / nee 
 
11) Kort daarna was zijn functie vergeven.  
 
De inhoud van zin 11 staat in de tekst:  ja / nee 
 
12) Toen Justitie met ontslag dreigde, stapte de klokkenluider naar de rechter.  
 
De inhoud van zin 12 staat in de tekst:  ja / nee 
 

 

Vragen bij ‘Advocaat wil herziening Enschedese ontuchtzaak’ 
  
Hieronder staan een aantal zinnen. Geef bij elke zin aan of de inhoud van de zin in 
de gelezen tekst staat.  
Let op! De zin hoeft niet letterlijk in de tekst te hebben gestaan! Andere woorden 
kunnen zijn gebruikt om hetzelfde aan te geven. 
 
1) Hennie K. (54) is in 2002 in deze zaak veroordeeld tot acht jaar detentie en tbs. 
 
De inhoud van zin 1 staat in de tekst:  ja / nee 
 
2) Hennie K. werkte in de tijd waarover de beschuldigingen gaan als conciërge op 
een basisschool.  
 
De inhoud van zin 2 staat in de tekst:  ja / nee 
 
3) Het herzieningsverzoek is gedaan bij de regering.  
 
De inhoud van zin 3 staat in de tekst:  ja / nee 
 
4) Het herzieningsverzoek gaat over een zaak rond misbruik van minderjarigen.  
 
De inhoud van zin 4 staat in de tekst:  ja / nee 
 
5) Er zou te weinig onderzoek gedaan zijn naar technisch bewijs en alibi’s. 
 
De inhoud van zin 5 staat in de tekst:  ja / nee 
 
6) De bevindingen van de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken klopten niet 
met het betoog van de advocaat. 
 
De inhoud van zin 6 staat in de tekst:  ja / nee 
 
7) De advocaat wil dat de rechter een ontuchtzaak herziet.  
 
De inhoud van zin 7 staat in de tekst:  ja / nee 
 



 59 

8) De advocaat betoogde dat er zes nieuwe feiten zijn die laten zien dat de 
veroordeling op zijn plaats is. 
 
De inhoud van zin 8 staat in de tekst:  ja / nee 
 
9) DNA-materiaal is onnauwkeurig behandeld en naar bewijzen voor het feit dat K. 
niet op de misdaadplek aanwezig kon zijn, is niet gekeken.  
 
De inhoud van zin 9 staat in de tekst:  ja / nee 
 
10) Het onderzoek was uitgevoerd door het forensisch team van de politie.   
 
De inhoud van zin 10 staat in de tekst:  ja / nee 
 
11) Advocaat-generaal Nico Schipper reageerde sceptisch op het betoog van de 
advocaat.  
 
De inhoud van zin 11 staat in de tekst:  ja / nee 
 
12) Als basis voor deze rechtszaak gelden voornamelijk verklaringen van anderen.  
 
De inhoud van zin 12 staat in de tekst:  ja / nee 
 
13) Wat gezegd is en wat op papier staat, komt op belangrijke punten niet overeen.  

 
De inhoud van zin 13 staat in de tekst:  ja / nee 
 
14) De Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken heeft in de afgelopen vijf jaren 
drie zaken opnieuw onderzocht. 
 
De inhoud van zin 14 staat in de tekst:  ja / nee 
 
15) De zaak tegen K. is oneerlijk afgehandeld, stelt de advocaat.  

 
De inhoud van zin 15 staat in de tekst:  ja / nee 
 
16) In de uitspraak van de rechter zitten echter significante verschillen. 
 
De inhoud van zin 16 staat in de tekst:  ja / nee 
 
17) Geert-Jan Knoops verdiende als advocaat respect bij zijn verdediging van 
Holleeder.  
 
De inhoud van zin 17 staat in de tekst:  ja / nee 
 
18) De advocaat-generaal zei: ‘Gelukkig heeft u meer onderzoeksresultaten gezien 
dan ik.’  
 
De inhoud van zin 18 staat in de tekst:  ja / nee 
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Bijlage 6:   SVT opdrachten bij Context teksten 
 

Vragen bij ‘Justitie moet klokkenluider helpen’ 
 
Hieronder staan een aantal zinnen. Geef bij elke zin aan of de inhoud van de zin in 
de gelezen tekst staat.  
Let op! De zin hoeft niet letterlijk in de tekst te hebben gestaan! Andere woorden 
kunnen zijn gebruikt om hetzelfde aan te geven.  

 
1) Een ambtenaar bij Justitie heeft goede jaarcijfers aan zijn directeur gemeld. 
 
De inhoud van zin 1 staat in de tekst:  ja / nee 
 
2) De man had nooit eerder problemen op zijn werk.  
 
De inhoud van zin 2 staat in de tekst:  ja / nee 
 
3) De rechter vindt dat Justitie de klokkenluider binnen 21 dagen aan een baan moet 
helpen.  
 
De inhoud van zin 3 staat in de tekst:  ja / nee 
 
4) De man kreeg van Justitie aanbevelingsbrieven mee voor zijn nieuwe werkgevers.  
 
De inhoud van zin 4 staat in de tekst:  ja / nee 
 
5) Meerdere malen heeft het ministerie de wet overtreden.  
 
De inhoud van zin 5 staat in de tekst:  ja / nee 
 
6) Argument bij het besluit is dat Justitie de ambtenaar heeft gehinderd bij het vinden 
een geschikte baan.  
 
De inhoud van zin 6 staat in de tekst:  ja / nee 
 
7) Werknemers die zich niet aan de huisregels van het bedrijf houden, worden op 
staande voet ontslagen.  
 
De inhoud van zin 7 staat in de tekst:  ja / nee 
 
8) De man werd telkens afgewezen 
 
De inhoud van zin 8 staat in de tekst:  ja / nee 
 
9) De nu 59-jarige ambtenaar kreeg in 2003 promotie nadat hij tegen zijn baas had 
gezegd dat bij zijn afdeling sprake zou zijn van diefstal door collega’s.  

 
De inhoud van zin 9 staat in de tekst:  ja / nee 
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10) Een tweede argument voor de uitspraak van de rechtbank, is dat Justitie binnen 
de grenzen van de wet heeft gehandeld.  
 
De inhoud van zin 10 staat in de tekst:  ja / nee 
 
11) Na 65 keer solliciteren werd de man nog niet aangenomen bij Justitie.  
 
De inhoud van zin 11 staat in de tekst:  ja / nee 
 
12) In de brieven werden zijn kwaliteiten echter zo geformuleerd dat de brieven 
eerder een ontmoediging dan een aanbeveling waren.  
 
De inhoud van zin 12 staat in de tekst:  ja / nee 

 
13) De rechtbank liet meewegen dat de man al 30 jaar bij Justitie werkte.  

 
De inhoud van zin 13 staat in de tekst:  ja / nee 

 
14) Kort nadat hij was gesuspendeerd, werd zijn positie als communicatie-adviseur 
opgeheven.  
 
De inhoud van zin 14 staat in de tekst:  ja / nee 

 
15) Toen Justitie met ontslag dreigde, stapte de klokkenluider naar de rechter.  
 
De inhoud van zin 15 staat in de tekst:  ja / nee 
 
 
 

Vragen bij ‘Advocaat wil herziening Enschedese ontuchtzaak’ 
  
Hieronder staan een aantal zinnen. Geef bij elke zin aan of de inhoud van de zin in 
de gelezen tekst staat.  
Let op! De zin hoeft niet letterlijk in de tekst te hebben gestaan! Andere woorden 
kunnen zijn gebruikt om hetzelfde aan te geven. 
 
1) Hennie K. (54) is in 2002 in deze zaak veroordeeld tot acht jaar detentie en tbs 
wegens seksueel misbruik van kinderen. 
 
De inhoud van zin 1 staat in de tekst:  ja / nee 
 
2) Hennie K. werkte in de tijd waarover de beschuldigingen gaan als conciërge op 
een basisschool.  
 
De inhoud van zin 2 staat in de tekst:  ja / nee 
 
3) Het herzieningsverzoek is gedaan bij de regering.  
 
De inhoud van zin 3 staat in de tekst:  ja / nee 
 



 62 

4) Het herzieningsverzoek gaat over een zaak rond misbruik van minderjarigen.  
 
De inhoud van zin 4 staat in de tekst:  ja / nee 
 
5) CEAS concludeert dat er te weinig onderzoek gedaan zijn naar technisch bewijs 
en alibi’s. 
 
De inhoud van zin 5 staat in de tekst:  ja / nee 
 
6) In een zitting met de hoogste rechters van Nederland bleken bevindingen van de 
Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken niet te kloppen met het betoog van de 
advocaat. 
 
De inhoud van zin 6 staat in de tekst:  ja / nee 
 
7) De advocaat wil dat de rechter een ontuchtzaak opnieuw opent.  
 
De inhoud van zin 7 staat in de tekst:  ja / nee 
8) De advocaat betoogde dat er zes nieuwe feiten zijn die laten zien dat de 
veroordeling op zijn plaats is. 
 
De inhoud van zin 8 staat in de tekst:  ja / nee 
 
9) DNA-materiaal is onnauwkeurig behandeld en naar bewijzen voor het feit dat K. 
niet op de misdaadplek aanwezig kon zijn, is niet gekeken.  
 
De inhoud van zin 9 staat in de tekst:  ja / nee 
 
10) Het onderzoek was uitgevoerd door het forensisch team van de politie.   
 
De inhoud van zin 10 staat in de tekst:  ja / nee 
 
11) Advocaat-generaal Nico Schipper reageerde sceptisch op het betoog van de 
advocaat.  
 
De inhoud van zin 11 staat in de tekst:  ja / nee 
 
12) Als basis voor deze rechtszaak gelden voornamelijk verklaringen van anderen.  
 
De inhoud van zin 12 staat in de tekst:  ja / nee 
 
13) Wat gezegd is en wat op papier staat, komt op belangrijke punten niet overeen.  

 
De inhoud van zin 13 staat in de tekst:  ja / nee 
 
14) De Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken heeft in de afgelopen vijf jaren 
drie zaken opnieuw onderzocht. 
 
De inhoud van zin 14 staat in de tekst:  ja / nee 
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15) De zaak tegen K. is oneerlijk afgehandeld, stelt Knoops.  

 
De inhoud van zin 15 staat in de tekst:  ja / nee 
 
16) Er zitten echter significante verschillen in de uitspraak van de rechter, waarop de 
zaak hoofdzakelijk gebaseerd is. 
 
De inhoud van zin 16 staat in de tekst:  ja / nee 
 
17) Geert-Jan Knoops verdiende als advocaat respect bij zijn verdediging van 
Holleeder.  
 
De inhoud van zin 17 staat in de tekst:  ja / nee 
 
18) De advocaat-generaal zei: ‘Gelukkig heeft u meer onderzoeksresultaten gezien 
dan ik.’  
 
De inhoud van zin 18 staat in de tekst:  ja / nee 
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Bijlage 7:   Moeilijke woorden Klokkenluider 
 
Hieronder staan 11 woorden. Geef voor elk woord bij vraag A  aan of je het woord 
kent. Als het kent, geef dan bij vraag B aan wat volgens jou de betekenis is.  
 
1. Gesuspendeerd   
 
A. Weet je wat dit woord betekent?  B. Wat is de betekenis van dit woord? 
Ja      _________________________________ 
Nee          _________________________________ 
Een beetje     _________________________________ 
 

2. Klokkenluider   
 
A. Weet je wat dit woord betekent?  B. Wat is de betekenis van dit woord? 
Ja      _________________________________ 
Nee          _________________________________ 
Een beetje     _________________________________ 
 

3. Adequaat   
 
A. Weet je wat dit woord betekent?  B. Wat is de betekenis van dit woord? 
Ja      _________________________________ 
Nee          _________________________________ 
Een beetje     _________________________________ 
 

4. Betrekking   
 
A. Weet je wat dit woord betekent?  B. Wat is de betekenis van dit woord? 
Ja      _________________________________ 
Nee          _________________________________ 
Een beetje     _________________________________ 
    

5. Grond  
 
A. Weet je wat dit woord betekent?  B. Wat is de betekenis van dit woord? 
Ja      _________________________________ 
Nee          _________________________________ 
Een beetje     _________________________________ 
 

6. Judicium   
 
A. Weet je wat dit woord betekent?  B. Wat is de betekenis van dit woord? 
Ja      _________________________________ 
Nee          _________________________________ 
Een beetje     _________________________________ 
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7. Frequent   
 
A. Weet je wat dit woord betekent?  B. Wat is de betekenis van dit woord? 
Ja      _________________________________ 
Nee          _________________________________ 
Een beetje     _________________________________ 
 

8. Conform 
 
A. Weet je wat dit woord betekent?  B. Wat is de betekenis van dit woord? 
Ja      _________________________________ 
Nee          _________________________________ 
Een beetje     _________________________________ 
 

9. Aanbevelingsbrieven 
 
A. Weet je wat dit woord betekent?  B. Wat is de betekenis van dit woord? 
Ja      _________________________________ 
Nee          _________________________________ 
Een beetje     _________________________________ 
 

10. Positie   
 
A. Weet je wat dit woord betekent?  B. Wat is de betekenis van dit woord? 
Ja      _________________________________ 
Nee          _________________________________ 
Een beetje     _________________________________ 
  

11. Vruchteloos   
 
A. Weet je wat dit woord betekent?  B. Wat is de betekenis van dit woord? 
Ja      _________________________________ 
Nee          _________________________________ 
Een beetje     _________________________________ 
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Bijlage 8:   Moeilijke woorden Ontuchtzaak 
 
Hieronder staan 13 woorden. Geef voor elk woord bij vraag A  aan of je het woord 
kent. Als het kent, geef dan bij vraag B aan wat volgens jou de betekenis is.  
 
1. Hoge Raad   
 
A. Weet je wat dit woord betekent?  B. Wat is de betekenis van dit woord? 
Ja      _________________________________ 
Nee          _________________________________ 
Een beetje     _________________________________ 
      

2. Herzieningsverzoek  
 
A. Weet je wat dit woord betekent?  B. Wat is de betekenis van dit woord? 
Ja      _________________________________ 
Nee          _________________________________ 
Een beetje     _________________________________ 
 

3. Ontuchtzaak 
 
A. Weet je wat dit woord betekent?  B. Wat is de betekenis van dit woord? 
Ja      _________________________________ 
Nee          _________________________________ 
Een beetje     _________________________________

      

4. Detentie  
 
A. Weet je wat dit woord betekent?  B. Wat is de betekenis van dit woord? 
Ja      _________________________________ 
Nee          _________________________________ 
Een beetje     _________________________________ 
  

5. Tbs  
 
A. Weet je wat dit woord betekent?  B. Wat is de betekenis van dit woord? 
Ja      _________________________________ 
Nee          _________________________________ 
Een beetje     _________________________________ 
 

6. Bevindingen  
 
A. Weet je wat dit woord betekent?  B. Wat is de betekenis van dit woord? 
Ja      _________________________________ 
Nee          _________________________________ 
Een beetje     _________________________________ 
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7. Technisch bewijs 
 
A. Weet je wat dit woord betekent?  B. Wat is de betekenis van dit woord? 
Ja      _________________________________ 
Nee          _________________________________ 
Een beetje     _________________________________ 
 

8. Alibi 
 
A. Weet je wat dit woord betekent?  B. Wat is de betekenis van dit woord? 
Ja      _________________________________ 
Nee          _________________________________ 
Een beetje     _________________________________ 
        

9. Substantieel 
 
A. Weet je wat dit woord betekent?  B. Wat is de betekenis van dit woord? 
Ja      _________________________________ 
Nee          _________________________________ 
Een beetje     _________________________________ 
   

10. Denunciatie 
 
A. Weet je wat dit woord betekent?  B. Wat is de betekenis van dit woord? 
Ja      _________________________________ 
Nee          _________________________________ 
Een beetje     _________________________________ 
    

11. Significant 
 
A. Weet je wat dit woord betekent?  B. Wat is de betekenis van dit woord? 
Ja      _________________________________ 
Nee          _________________________________ 
Een beetje     _________________________________ 
       

12. Advocaat-generaal  
 
A. Weet je wat dit woord betekent?  B. Wat is de betekenis van dit woord? 
Ja      _________________________________ 
Nee          _________________________________ 
Een beetje     _________________________________ 
  

13. Sceptisch 
 
A. Weet je wat dit woord betekent?  B. Wat is de betekenis van dit woord? 
Ja      _________________________________ 
Nee          _________________________________ 
Een beetje     _________________________________ 
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Bijlage 9:   Aangehouden betekenissen 
 
 

Aangehouden betekenissen van de moeilijke woorden 
 
Gesuspendeerd: geschorst, tijdelijk weggestuurd, tijdelijk ergens niet meer mogen 
komen. 
Klokkenluider: iemand die misstanden aan het licht brengt, collega’s verraadt.  
Adequaat: passend, gepast. 
Betrekking: baan, beroep, functie. 
Grond: aanleiding, basis, reden, motief.  
Judicium: uitspraak, vonnis. 
Frequent: vaak (voorkomend), herhaaldelijk, meerdere malen.  
Conform: overeenkomstig, volgens. 
Aanbevelingsbrieven: brieven waarin een werkgever kwaliteiten van een 
werknemer opsomd, en hem zo aanbeveelt bij een nieuwe werkgever.  
Positie: baan, functie, betrekking, ambt, post, rang. 
Vruchteloos: tevergeefs, nutteloos, zonder resultaat. 
Hoge Raad: hoogste rechters, men kan in cassatie gaan bij de HR, de HR kijkt of 
lagere rechters juist hebben beoordeeld op basis van vastgestelde feiten.  
Herzieningsverzoek: verzoek zaak opnieuw te openen. 
Ontuchtzaak: zaak rond seksueel misbruik van kinderen.  
Detentie: gevangenisstraf, hechtenis, opsluiting.  
Tbs: kliniek voor misdadigers met psychologische problemen.  
Bevindingen: resultaten, conclusies, uitkomsten.  
Technisch bewijs: dna-materiaal, vingerafdrukken, moordwapen. 
Alibi: bewijs dat men op moment van misdrijf ergens anders was, bewijs van 
onschuld. 
Substantieel: hoofdzakelijke, fundamenteel. 
Denunciaties: aangiftes, melding. 
Significant: veelbetekenend.  
Advocaat-generaal: adviseur van de Hoge Raad, vertegenwoordiger OM. 
Sceptisch: geneigd tot twijfel, kritisch.  
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Bijlage 10:    Gegeven betekenissen Pretest 
 

Woord Foute antwoorden Een beetje goede 

antwoorden 

Goede antwoorden 

1. Hoge 
Raad 

7 Het bestuur 11 Mensen die het 
land regeren 13 18 20 21 
Rechtbank 6 Iets met politiek 12 
Iets met politiek en het 
koningshuis 15 Bepaalt of 
iemand voor moet komen 

1 In de rechtbank dan kun je in 
hoger beroep gaan 2 Hoge raad 
zit in de rechtbank 3 Een raad in 
het gerechtshof 22 De raad bij 
de rechtbank 

- 

2. 
Herzienings-
verzoek 

14 Verzoek om bijv. 
vervolgafspraak 

9. Verzoek om iets weer te 
herzien 10 22 Een verzoek iets 
te herzien 
 

2 Verzoek om iets 
opnieuw in te zien bijv. 
een rapport 3 Als een 
zaak gesloten is dan kan 
er een herzieningsverzoek 
geplaatst worden als er 
extra bewijs is 13 Iemand 
doet aanvraag om een 
zaak opnieuw te bekijken 
15. Verzoek om een zaak 
opnieuw in te zien  

3. 
Ontuchtzaak 

3 Iets waarvan jij niks hebt 
gedaan 11 Iemand die wordt 
veroordeeld voor iets wat hij niet 
heeft gedaan 

2 Zaak waarin ontucht is 
gepleegd 

15 Zaak over seksuele 
mishandeling 

4. Detentie 1 2 7 9 14 Nablijven 11 
Aanhouding 

3. Gevangenschap 13. Celstraf 

5. Tbs 5 6 Een straf 14 Inrichting 15 
Zware gevangenisstraf 17 
Psychische kliniek 20 
Gevangenisstraf in kliniek 21 
Gevangenisstraf  

9 Een instelling voor criminelen 
die iets gedaan hebben en daar 
hulp bij nodig hebben 10 Als 
iemand iets fout heeft gedaan, 
dan moet hij in de gevangenis en 
krijgt tbs 11 Kliniek voor 
mensen met een psychische 
aandoening 12 Zwaar 
gedetineerde zitten in een tbs 
kliniek. Mensen die dus een 
groot gevaar zijn voor hun 
omgeving 13 Soort van straf 
waarbij je onder begeleiding 
staat 22 Straf waarbij je 
opgenomen wordt in een 
psychiatrische kliniek 

1 2 Ter beschikking 
stellen, gesteld 3 Kliniek 
voor mensen met zwaar 
psychische problemen 
(mensen hebben vaak 
ernstig misdrijf gepleegd) 
 

6. 
Bevindingen 

1 Bewijzen, dingen die de politie 
heeft gevonden 2 17 19 20 
Mening(en) 12 Iets, meningen 14 
Observeren en opschrijven 15 
Wat feiten zijn en daaruit 
oordelen 21 Bewijzen 

3 10 Gevonden (dingen) 9 
Ontdekkingen 
11 Dat wat je hebt gevonden 

7 16 22 Resultaten 6 
Gevonden resultaten 
 

7. Alibi 1 Dat is dat je de wet hebt 
overtreden en dat je verdacht 
bent 2 Een getuige die kan 
verklaren dat je bij de ‘verdachte’ 
bent geweest 5 Verklaring van 
een misdaad en een ander kan 
dat bewijzen 17 20 Bewijs (-zen) 
 
 
 

7 Dat iemand weet waar je op 
dat moment was 12 Een 
verklaring die bewezen kan 
worden door een ander 14 Dat 
iedereen kan bewijzen waar je 
was 
22 Iemand anders kan zeggen 
waar jij was 

3 Bewijs van onschuld, 
vaak door middel van 
getuigen 9 Als je ergens 
verdacht van wordt 
vragen ze naar je alibi en 
dan vertel je waar je was 
en hoe laat 10 Als je 
verdacht wordt van 
moord, maar je hebt een 
reden dat je op dat 
tijdstip ergens anders 
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bent geweest 11 Een 
bevestiging dat je ergens 
was 13 Een reden 
waarom jij iets niet 
gedaan kunt hebben 15 
Een bewijs waar jij was 
op een bepaalde tijd, 
plaats of datum 16 Waar 
je bent geweest op de tijd 
van een misdrijf 18 Je kan 
bewijzen dat je ergens 
niet was 19 Bewijs dat je 
ergens niet was 

8. 
Substantieel 

13 Een onderdeel van iets 6 
Geld… 12 Iets met geld 

- - 

9. 
Denunciatie 

- - - 

10. 
Significant 

10 Iemand kunnen herkennen 
13 Je bent ergens helemaal voor 
of juist helemaal tegen 

- - 

11. Advocaat  
- generaal 

1 Hoofd van alle advocaten 6 
Hogere functie binnen advocaat 
zijn 
12 Een hogere functie boven het 
advocaat zijnde 

 - 

12. Sceptisch 1 Precies, streng 2 Precies 3 
Scherp (reageren) 

13 Vorm van reageren: een 
beetje sarcastisch reageren 

- 

13. Geschorst 10 Ergens van uitgesloten, door 
een overtreding 11 Geschrapt  
 

6 Van werk / school worden 
afgestuurd 17 Weggestuurd 18 
19 Man mag niet terug komen 
20 Hij mag ergens niet meer 
terugkomen 

1 2 Een tijdje niet mee 
doen met een opdracht of 
werk 4 5 Iets tijdelijk of 
niet meer mogen doen op 
bijv. school 7 13 16 Dat 
je voor bepaalde tijd 
ergens niet mag komen 8 
Dat  je een tijdje ergens 
niet mag komen, in feite 
word je dan weggestuurd 
9 Dat je ergens tijdelijk 
niet mag komen doordat 
je iets hebt gedaan wat 
niet mag 12 Dat je ergens 
een bepaalde periode niet 
welkom meer bent 14 
Weggestuurd voor 
bepaalde tijd of altijd 15 
Hij werd weggestuurd 
voor iets, voor een 
bepaalde tijd 21 De man 
mag even niet komen, 
bijv. naar school 22 Hij 
moet een tijdje weg 
blijven, mag niet terug 
komen 

14. 
Klokkenlui-
der 

2 5 6 12 Iemand die de klokken 
luid 
 
 

11 Iemand die de ander verklikt 
bij een zaak  

1 Dat er iets was dat 
niemand doorhad en hij 
de eerste die het zag en 
vertelde het aan de 
gemeente 

15. Adequaat 1 2 Oplettend 10 Rechtstreeks 
iets doen of zeggen 13 Meteen, 
gericht reageren  

- - 
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16. 
Betrekking 

1 Dat ze er goed bij wordt 
gehaald, bij problemen 2 Is goed 
op de hoogte of heeft een goede 
houding 4 5 6 12 Houding 11 
Interesse 14 Betrekking tot iets 
16 Invloed  

- - 

17. Grond 3 De achtergedachte van het 
verhaal 

6 12 20 Zijn mening daarover 1 Waarom het kwam dat 
hij boos was 2 Oorzaak 7 
9 10 12 14 De reden 
waarom hij boos was 

18. Judicium - - - 

19. Illegaal  1 3 16 Iets wat niet mag, in 
Nederland 
7 19  Dat het niet mag, 
verboden is 8 Dat een bepaald 
product niet verkocht mag 
worden of dat je het niet mag 
bezitten 10 Zonder paspoort 
ergens zijn, zonder dat dat mag 
11 17 Verboden, strafbaar 15 
Iets wat verboden is om in bezit 
te hebben 21 Iets doen wat niet 
mag 

2 6 Buiten de wet om, 
tegen de wet 4 Zonder 
permissie (dat het niet 
mag van de wet) 5 9 12 
14 Als iets niet mag van 
de wet 13 Niet binnen de 
wetten 20 Verboden, 
tegen de wet 22 Iets doen 
wat niet mag, je 
overtreedt de wet 

20. Frequent 6 Op gelijk toenamige volgorden 
11 Hoogte van een geluidsniveau 

1 2 Regelmatig 13 Met regelmaat 
 

- 

21. 
Aanbevelings
brief 

3 Een brief waarin iets word 
aanbevolen 
14 Aanbevolen dingen die in een 
brief staan 6 21 Brief met een 
aanbeveling (probleem) 10 Een 
brief iets te herzien 

9 Een brief waarin je iets of 
iemand aanbeveelt 2 7 15 Een 
brief waarin een persoon wordt 
aanbevolen 12 18 22 Een brief 
waarin een aanbeveling staat 

1 Dat is een brief waarin 
je sterke punten 
voorkomen om je die 
voor die functie aan te 
bevelen  
 

22. Functie 7 Bepaald, hogere plaats 16 
Hogere, lagere functies 17 19 
Mogelijkheden 20 Plaatsen  

3 Bepaalde verschillende 
onderdelen in of op je werk 4 
Dingen die je kunt doen, bijv. 
functies van een werk 9 Een 
werkzaamheid waarnaar je kunt 
solliciteren 11 13 Een 
niveau/deel van je werk 14 
Taken in een bedrijven, dingen 
die men kan doen 22 Plaatsen in 
een bedrijf 

1 2 6 18 21 Een functie is 
een baan 12 Banen, 
mogelijkheden 15 Banen, 
taken in bedrijven 

23. 
Vruchteloos 

1 Nergens zin in hebben, 
nergens puf in 
2 Iets zonder vruchten erin 3 
Geen waarde hebben 

- - 
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Bijlage 11:   Gegeven betekenissen moeilijke teksten 
    Vragenlijstvolgorde Tekst- woordvragen 
 

Woord Foute antwoorden Een beetje goede 
antwoorden 

Goede antwoorden 

1. Gesuspendeerd 2 Geld gegeven, subsidie. 
5 Ontslagen / vervangen. 
6 Er geld voor krijgen. 8 
Opgeheven? 20 
Ontslagen.   

- - 

2. Klokkenluider 
 

3 5 6 7 8 11 14 16 17 18 
20 22 Iemand die de 
klokken luidt 10 Iemand 
die voor justitie werkt. 12 
21 Iemand die de klokken 
luidt in de kerk. 13 Ik 
denk dat het een beroep 
is.  

- - 

3. Adequaat 2 Snel handelen. 5 22 
Goed / op de juiste 
manier. 10 Of het nog van 
toepassing is. 11 Op een 
goede manier. 12 Snel / 
binnenkort. 16 18 Streng, 
consequent. 17 Iets wat nu 
nog te gebruiken is. 19 
Rechtvaardig. 21 Attent, 
precies.   

- - 

4. Betrekking 1 10 16 Dat je ergens bij 
betrokken bent, of iets 
mag. 2 Ergens op slaan. 3 
5 11 12 13 21 Heeft te 
maken gehad met. 4 
Betrekking hebben tot 
iets. 6 17 Heeft ermee te 
maken. 7 20 Als iets met 
elkaar samenhangt. 8 14 
Ergens bij betrokken zijn, 
ergens op duiden. 9 Met 
dit woord geef je iets aan. 
15 Iets met wat diegene te 
maken heeft. 18 Met 
betrekking op.  

- 19 Baan.  

5. Grond 1 De basis, grond van het 
verhaal waar het begon. 3 
22 Vloer 10 Dat iets vast 
staat. 12 Bezit / 
eigendom. 14 Op grond 
van, bijv. van de justitie. 
17 Op grond van iets kun 
je iets onderzoeken. 20 
Verwijzen naar het 
onderzoek. 21 Bewijs.     

13 Op grond van: net 
zoiets als betrekking tot 
iets. 11 Gebaseerd op. 

2 5 Op basis. 4 16 18 Op 
grond van iets…. 6 Met 
betrekking / reden. 7 In de 
zin van: ‘op grond van’. 
Gebaseerd op een feit.  

6. Judicium 16 Iets met justitie.    
 

7. Frequent 
 

2 Regelrecht. 3 Iets met 
precentie. 5 Pas, net. 9 Als 
een geluid frequent is, gaat 
het met dezelfde snelheid? 
17 Precies. 20 Iets dat met 

18 Regelmatig. 8 Meerdere malen 19 22 
Vaak.  



 73 

percentages te maken 
heeft?  

8. Conform 8 Op een bepaalde manier. 
9 Ontspannen, fijn.   

18 Naar aanleiding van de 
regels. 19 Met betrekking 
tot.  

21 Binnen de gestelde regels, 
afspraken.  

9.Aanbevelingsbrieven 1 Brieven waar adviezen in 
staan, die iets zeggen over 
een bepaald onderdeel. 2 
Brief waarin staat wat je 
moet doen. 9 
Overtuigende brief. 11 
Brieven om iets voor 
elkaar te krijgen. 12 
Brieven waarin iets wordt 
aangekondigd. 13 Brieven 
waarmee iets wordt 
aanbevolen. 16 Brieven 
die aanbeveelt zijn. 18 
Brieven die iets 
voorleggen / aanbevelen.  
20 Brieven waarin je iets 
wordt aanbevolen. 21 Een 
brief voor een verzoek. 22 
Brief met aanbeveling. 

5 Referentie / dingen die 
je goed kan op papier 
laten zetten. 6 Brieven die 
tot aanbeveling moeten 
leiden. 10 Dat je wordt 
aanbevolen voor werk of 
iets anders dmv een brief. 
19 Referentiebrieven. 

3 Brief waarbij je iemand 
aanbeveelt voor de baan. 8 
Brieven waarmee je iemand 
aanbeveelt bij een andere 
werkgever.  

10. Positie 2 Je plaats, bijv. in een 
team. 3 Plek in de 
samenleving. 4 Hoe je er 
tegenover staat. 6 Waar jij 
staat in de “groep”. 7 
Houding op een bepaald 
moment, situatie waarin je 
verkeert. 8 11 Waar je 
staat in bijv. bedrijfsleven. 
9. Je stand-punt. 10 17 18 
Waar je staat. 12 Plaats. 14 
Waar je staat, welke rol je 
daarin hebt. 16 Ergens in 
staan, bepaalde positie 
bezitten.  

1 Bijv. waar je staat, jou 
positie wat je moet doen 
of waar jij staat. 5 Stand, 
waar je staat in een 
bedrijf. 13 De plek waar 
jij staat in je beroep bijv. 
15 Een plaats die je hebt, 
op je werk enz. 19 Waar 
je staat met je functie. 21 
Je positie binnen een 
organisatie bijv.  

20. Functie.  

11. Vruchteloos 5 Zonder medelijden. 12 
Dat het niks  meer 
voorstelt.  

2 Geen zin, niets 
geholpen. 8 Geen reactie, 
geen vooruitgang. 18 Dat 
het geen zin heeft. 21 Het 
heeft geen zin.  

6 Niet geholpen, zonder 
succes. 9 Voor niets 
geweest, geen resultaat. 11 
20 Zonder resultaat. 14 
Zinloos, zonder succes.  

1. Hoge Raad 2 Degene die beslist wat je 
straf wordt. 3 Mensen met 
veel zeggenschap. 5 De 
rechtbank die onder de 
rechter staan. 8 Een groep 
mensen die ergens over 
beslissen (iets belangrijks). 
13 Ja dat komt na de 
rechter, die geeft straffen 
en veroordeelt ze na een 
lange rechtszaak. 14 Als je 
hoger op wilt. 15 Hoge 
Raad hoort bij de rechter. 
16 De rechtszaak heb je 
verschillende trappen, 
Hoge Raad is daar een 
van. 17 Een raad die 

10 Je gaat eerst naar een 
rechtbank, ben je het er 
niet mee eens: Hoger 
Beroep, dus Hoger Raad. 
12 Belangrijke mensen bij 
een rechter, die mee 
oordelen op een zaak. 18 
Als je in hoger beroep 
gaat na je rechtszaak, kom 
je hier terecht. 19 Als je in 
hoger beroep gaat, kom je 
daar terecht. 21 Een 
onafhankelijke raad voor 
als je het met een vonnis 
niet eens bent. 

6 Na de rechter kun je naar 
de Hoge Raad gaan, die 
zoeken het nogmaals uit. 11 
De 3e rechtbank, nog na 
hoger beroep.   
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belangrijk is. 20 Heeft iets 
met justitie te maken? 

2. Herzieningsverzoek  - 1 Dat je een zaak 
opnieuw wil openen. 2 
Verzoek om iets opnieuw 
te starten / openen. 5 De 
zaak nogmaals 
onderzoeken. 9 Om een  
zaak opnieuw te openen. 
14 Als je opnieuw de zaak 
wil openen. 15 Dat ze 
nog een keer gaan 
herkijken. 16 Een 
onderzoek dat opnieuw 
wordt heropend en 
opnieuw wordt ingezien. 
18 Dat ze rechtszaak 
opnieuw gaan bekijken. 
21 Dat de zaak opnieuw 
doorlopen wordt.  

6 Dat er opnieuw een 
onderzoek gedaan moet 
worden, gevraagd. 8 
Verzoek om nog een keer 
naar een zaak te kijken. 10 
Dat de zaak weer opnieuw 
geopend moet worden, op 
verzoek. 11 12 Verzoek om 
zaak opnieuw te bekijken. 13 
Een verzoek om een zaak 
nog eens te bekijken. 19 Een 
verzoek om opnieuw naar 
de zaak te kijken. 20 Vragen 
naar een heropening van een 
zaak.  

3. Ontuchtzaak 2 Zaak van misdrijf. 3 
Zaak die bedrogen is met 
valse feiten. 5 
Verduisteringszaak. 6 22 
Rechtszaak. 11 Strafbare 
zaak. 12 Zaak waarbij iets 
gebeurd is wat niet mag.  

13 Een zaak die gaat over 
ontucht. 16 Als iemand 
iets ergs doet wat niet 
mag. Ontucht pleegt. 21 
Misbruik.  

18 19 Zaak waarin iemand 
beschuldigd wordt van 
seksueel misbruik. 20 Zaak 
waarbij minderjarigen 
verkracht zijn. 

4. Detentie 5 Verdachte (in de 
gevangenis). 7 Nablijven. 
16 Strafvermindering.  

11 Gevangenis. 22 Straf.  2 Gevangenschap. 6 
Gevangenisstraf.  19 
Gevangen zitten.  

5. Tbs 3 22 Iets met een kliniek. 5 
Een soort psychiatrische 
inrichting, daar blijf je tot 
je niet meer lijd of bij de 
psychiater loopt. 6 Tbs is 
een speciale behandeling. 
7 Straf waarbij arbeid 
wordt verricht. 8 Dit wil 
zeggen dat je ergens heen 
moet gaan om zogenaamd 
opnieuw opgevoed te 
worden. 12 
Gevangenisstraf onder 
goede controle. 13 Dan 
ben je eigenlijk half vrij uit 
de gevangenis, mag je op 
weekendverlof. 17 Dat 
krijg je als je iets doet wat 
niet mag. 18 Straf die je 
krijgt na gevangenisstraf. 
Kan je vervroegd vrij 
komen. 21 Zware 
gevangenis.   

15 Een behandeling voor 
mensen die psychisch 
minder handelbaar zijn. 
16 Een straf die iemand 
uitzit in een inrichting, 
niet in een gevangenis. 19 
Je zit in een inrichting 
waar je met je psychische 
problemen wordt 
geholpen. Dit is verplicht. 
20 Mensen die 
veroordeeld zijn krijgen 
hulp, er wordt met ze 
gesproken.  

10 Is een inrichting waar 
criminelen begeleid worden, 
kom je niet makkelijk vanaf. 
11 Onder behandeling na 
een misdrijf.  

6. Bevindingen 3 5 13 Dingen die ze 
ondervonden hebben. 6 
Wat ze hebben 
ondervonden, gezien, 
onderzocht. 9 11 Je 
mening. 17 Dingen die je 
hebt / kan.  

2 Je idee en kijk op bijv. 
een zaak na onderzoek. 8 
22 Dingen die ze hebben 
gevonden. 16 Alle dingen 
die hebt gevonden tegen 
de zaak. 21 Wat je 
gevonden hebt.  

19 Wat ze hebben 
geconcludeerd.  

7. Technisch Bewijs 3 Bewijzen die gevonden 13 Bewijs die ze op de 2 Bewijs van bijv. DNA. 10 
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zijn. 5 Wat ze gevonden 
hebben, die ze kunnen 
gebruiken als bewijs. 6 
Bewijzen van 
onderzoeken. 8 Een 
bewijs op technisch 
gebied. 9 Bewijsmateriaal. 
12 Bewijs dat klopt. 14 
Bewijs op camera, 
telefoon. 16 Als je iets 
technisch kunt bewijzen. 
17 Bewijs van iets dat je 
hebt. 18 Bewijs van 
technisch onderzoek. 20 
Bewijs waarbij technische 
hulpmiddelen gebruikt zijn 
voor het vinden van 
bewijs. 

plek hebben aangetroffen 
of ergens anders.  21 
Materiele bewijs.  

Vingerafdrukken en 
dergelijke. 19 Bewijs dat 
gebaseerd is op sporen of 
DNA.  

8. Alibi 1 Een bewijs waar je bent 
geweest, zonder dat je 
daar werkelijk was. 5 
Reden. 6 Iemand waar je 
was op het tijdstip van het 
ongeval. 8 Een reden om 
iets gedaan te hebben. 12 
Achtergrond, nakijken of 
die klopt. 14 Bewijs. 15 
Een motief. 17 Als je iets 
ergens van overhoudt.  

2 Verantwoording waar je 
was bijv. tijdstip etc. 3 
Waar de persoon zich op 
die datum bevond. 9 
Waar je op dat moment 
was. 13 Bewijs voor 
jezelf, aantonen waar je 
was. 

10 Dat andere mensen 
kunnen bevestigen dat ik op 
dat tijdstip daar ben, dan 
kan de politie me niets 
maken. 11 Bewijs van 
onschuld. 16 Als je kunt 
bewijzen dat je niet op plaats 
delict bent. 18 Reden om 
niet verdacht te worden. 19 
Dat je kunt bewijzen dat je 
ergens anders bent geweest 
dan op de plek van de 
misdaad.  

9. Substantieel 2 Een beetje. 5 Inhoud, 
wat zin er in? 7 Betreft 
substantie dat hetgeen 
bevat.  

21 Van groot belang zijn.  
 

19 Geheel. 

10. Denunciatie - - - 

11. Significant 5 Relevant. 7 Als in 
significantie cijfers, cijfers 
met een komma.  

- - 

12. Advocaat-generaal 2 16 Hoogste advocaat. 3 
Iets met een hogere rang 
advocaat. 5 De baas onder 
de advocaten. 6 19 Hogere 
advocaat. 8 Een 
belangrijke advocaat. 12 
Hoofd advocaat. 20 
Advocaat met een hogere 
functie. 21 Opperhoofd 
van advocaten. 

- - 

13. Sceptisch 2 Niet goed inzien. 5 
Kortaf. 8 Kijkt op een 
bepaalde manier ergens 
naar. 11 Op andere toon, 
manier. 16 Iets op een 
aparte manier zeggen. 20 
Nauwkeurig. 21 
Tegenstrijdig.  

13 Dat je argwanend over 
dingen denkt.  

19 Niet overtuigd.  
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Bijlage 12:   Gegeven betekenissen moeilijke teksten 
    Vragenlijstvolgorde Woord- tekstvragen 
 

Woord Foute antwoorden Een beetje goede 
antwoorden 

Goede antwoorden 

1. Gesuspendeerd 23 Dat hij gesubsidieerd 
wordt. 25 Gedupeerde. 26 
Als je ergens al veel van af 
weet. 30 Besteden. 32 
Opgeheven. 37 De man 
met een probleem. 41 
Ontslagen.  

- - 

2. Klokkenluider 
 

23 27 34 35 36 38 40 
Iemand die klokken 
bediend van een kerk bijv. 
26 30 32 33 39 Iemand 
die de klokken luidt. 28 
Degene waar het om gaat. 
31 Een aanklager. 37 Een 
soort beroep.    

- 41 Persoon die misstanden 
recht wil zetten door het 
bekend te maken.  

3. Adequaat 23 Zinvol. 25 Op de juiste 
manier. 27 Iemand die 
direct volgens plan 
handelt. 30 Behulpzaam. 
32 Volgens de regels. 34 
Een snelle, goed opgelette 
actie. 39 Snel gehandeld. 
40 Netjes, zorgvuldig. 41 
Effectief.  

- - 

4. Betrekking 23 32 39 Iets heeft 
betrekking tot. 24 25 30 
31 35 37 Heeft te maken 
met. 26 29 Ergens dingen 
vanaf weten, ergens iets 
mee te maken hebben. 27 
40 Iemand die ergens bij 
betrokken is. 28 Met hulp 
van. 33 38 Iemand erbij 
betrekken. 34 Erbij, bij 
elkaar. 36 Dat je bij iets 
betrokken wordt. 41 
Overeenkomst. 42 Mee 
doen.     

- - 

5. Grond 27 35 38 De vloer waar je 
op staat. 30 Volgens de 
wet. 31 Een wet vanaf het 
begin. 33 Regels. 37 
Waarmee het te maken 
heeft.  

28 Om welke reden. 34 
De vloer, maar het kan 
ook iets ander zijn: op 
grond van. 40 Waar een 
huis op staat, waar iets op 
wordt gebaseerd. 41 Op 
grond van, ergens van uit 
gaan.  

24 Basis. 25 Reden. 29 Naar 
aanleiding van iets. 32 Op 
grond van.   

6. Judicium 40 Een hoog persoon bij 
justitie.  

- - 
 

7. Frequent 
 

25 In de buurt. 30 
Zender. 34 Komt van 
frequentie, goede drijfveer 
waarop… 37 Dat het 
duidelijk is.  

29 Met dezelfde 
regelmaat. 41 Regelmatig.  

- 
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8. Conform 30 Overeenkomst maken. 
34 Het hele gedoe erom 
heen. 37 Welk onderwerp.  

 24 29 Volgens bepaalde 
regels. 39 Zoals afgesproken 
regels. 41 Volgens.  

9.Aanbevelingsbrieven 24 Aanbevelingen. 25 
Sollicitatiebrieven.  26 
Brieven waarbij iets je 
aanbevolen wordt. 27 28 
Brieven die iets 
aanbevelen. 30 Brieven 
die aanbeveelt zijn. 31 
Brieven die iets zeggen 
over wat je hebt of wilt. 
33 Brieven waarin je iets 
aanbeveelt. 35 Dat je iets 
moet doen wat in de brief 
staat. 36 Brieven waarin 
aanbeveling staat over een 
onderwerp. 37 Brieven 
wat je ermee wilt 
begrijpen. 38 Brieven die 
je moet voldoen. 40 
Brieven die aanbevolen 
zijn. 42 Dreigende brief.  

23 Een brief waarin 
iemand voorgedragen 
wordt. 32 Brieven die iets 
goeds zeggen over wie je 
bent en wat je doet. 39 41 
Brief waarin je iets of 
iemand aanbeveelt.  

34 Een aanbeveling van een 
werknemer voor zijn 
volgende bedrijf.  

10. Positie 24 Stand. 25 Op de plek. 
26 38 Waar je staat. 27 De 
plek die je ergens hebt. 28 
Op welke plek je staat. 29 
Je plek ergens. 30 Wat de 
stand is. 33 De positie 
waarin je verkeert. 36 De 
plek die je hebt of de plek 
waar iets staat. 37 Waar je 
staat, bepaalde hoogte, 
waar je staat, bijv. beroep, 
hoe hoog. 39 Waar je 
staat in iets. 40 Hoe hij 
staat in de samenleving. 
41 Plaats. 42 Situatie.  

23 Een plaats, een rang. 
32 Je positie in een 
bepaalde instelling. De 
plek waar je staat, dat kan 
in rang zijn of gewoon op 
straat. 35 Waar je staat 
binnen een instelling 
(bijv. directeur).  

31 Op welke plaats je staat, je 
functie. 

11. Vruchteloos 24 Zonder emotie. 29 
Zonder vruchten. 34 Dat 
er niet zoveel inzit, het 
niet zoveel straalt.  

32 Geen reactie / heeft 
geen zin.  

23 Zonder gewenst resultaat. 
25 Zonder succes. 39 41 42 
Zonder resultaat.  

1. Hoge Raad 24 Ministerie. 25 Een 
gerechtshof. 29 De 
hogere personen. 30 Als 
je niet mee eens bent… 
32 Hoge Raad van 
Bestuur. 33 De Hoge 
Raad. 34 Deze doen 
uitspraak in zittingen, hier 
zit ook de rechter in. 37 
Bepaalde mensen van een 
bepaalde functie. 38 
Mensen die veel voor het 
zeggen hebben. 39 De 
uiteindelijke beslissers.  41 
Oordeel van Justitie. 

28 De raad van de 
rechters. 36 Hoge Raad 
hoort bij de rechtbank. 40 
De mensen die bij een 
rechtbank belangrijke 
beslissingen nemen.   

26 De hoogste raad van 
Nederland.  

2. Herzieningsverzoek  34 Dat er iemand in hoger 
beroep is gegaan. Dat het 
dossier weer wordt 
uitgelegd. 36 Nogmaals 

23 Een zaak die opnieuw 
wordt geopend. 24 
Opnieuw bekijken van de 
zaak. 26 39 Dat er nog 

25 Dat er een verzoek wordt 
gedaan om een zaak opnieuw 
in te zien. 27 Een verzoek 
om een bepaald delict nog 
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een verzoek herzien. 38 
Opnieuw verzoeken. 41 
Onderzoek bij een 
heropende zaak. 42 Nog 
een keer kijken.  
 

een keer ergens naar 
gekeken moet worden. 28 
Een zaak herzien. 33 Om 
een proces opnieuw te 
bekijken. 35 Of het nog 
een keer onderzocht 
wordt, de zaak.  

een keer in te zien. 29 Als 
iets opnieuw bekeken wordt, 
hier een verzoek. 32 Verzoek 
om nog een keer naar de 
zaak te kijken. 40 Een 
verzoek om een gesloten 
zaak te herzien / te openen.  

3. Ontuchtzaak 23 Een “misdrijfzaak”. 29 
Een zaak waarbij je iets 
hebt gedaan wat niet 
mocht. 34 Een zaak over 
een minderjarige. 37 Dat 
er iets niet klopt in de 
zaak.  

25 Vergrijpingszaak. 28 
Misbruik.  

32 Een strafzaak waarin 
iemand ontucht heeft 
gepleegd. 41 Misdrijf met 
seksueel misbruik.  

4. Detentie 25 Gevangenis met 
verpleging. 30 Iets met 
rechtszaak.  

- 23 Gevangenisstraf. 28 In 
hechtenis. 29 In 
gevangenschap gesteld. 34 
Dat is vastzitten, meestal in 
een gevangenis. 41 Celstraf.   

5. Tbs 23 Opname in een kliniek. 
26 Kliniek voor jongeren. 
30 Een gestoorde, die in 
een kliniek moet blijven. 
31 Dat je al vaker iets 
hebt gedaan tegen de 
regels. 37 Een strenge 
straf. 42 Naar een kliniek 
voor onderzoek.  

24 Een centrum voor 
mensen die ernstige 
delicten hebben begaan. 
25 In ieder geval in een 
soort inrichting voor 
mensen die gevaarlijk zijn 
voor de maatschappij. 27 
Iemand die nog onder 
toezicht staat bij justitie. 
28 Daar worden ze nog 
in de gaten gehouden. 29 
Iemand opgesloten voor 
psychische problemen. 33 
41 Psychiatrische 
behandeling. 34 Dat is 
een psychische 
behandeling in een 
tijdelijke instelling, 24 
uurs. 36 Behandeling 
voor mensen met 
psychische problemen. 39 
In een tbs kliniek zitten 
mensen met een 
gedragsstoornis.  

32 Iemand die in een kliniek 
behandeld wordt na een 
strafzaak.  

6. Bevindingen 23 32 34 Meningen van. 
28 De gebeurde dingen en 
bewijzen. 39 Jou manier 
van denken. 42 Bewijs.   

25 Dingen die je hebt 
ontdekt. 26 35 38 Dingen 
die gevonden zijn. 29 Iets 
wat je ontdekt hebt. 31 
Wat je allemaal weet over 
iets of wat je gevonden 
hebt. 36 37 Wat je bijv. in 
een zaak hebt ontdekt.  

41 Uitkomsten, conclusies.  

7. Technisch Bewijs 24 Bruikbaar bewijs. 26 
Bewijs om iemand te 
veroordelen. 27 Bewijs 
met technische feiten. 28 
Een bewijs die technisch 
te achterhalen is. 29 
Bewijs van een technisch 
onderzoek. 30 40 Dat je 
een relevant bewijs hebt 
gevonden. 32 Bewijs van 

34 Wat de recherche 
heeft opgedaan aan 
bewijs.  

25 Bewijs wat uit onderzoek 
is gebleken van spullen, zoals 
DNA.  
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de technische politie. 36 
Bewijs dat technisch is. 37 
Bewijs van de zaak. 41 
Bepaalde bewijzen in een 
strafzaak.  

8. Alibi 31. Dat hij iets strafbaars 
gedaan heeft. 36 Motief 
wat je hebt.  

28  Een te bewijzen reden 
dat je er niet was. 29 
Verklaring waar je 
bent/was door iemand 
anders. 30 Dat je iemand 
hebt die over jou weet 
waar je was op dat 
tijdstip. 33 Dat je kunt 
verklaren en bewijzen 
waar je was. 34 Een plek 
of bekentenis waar je was 
tijdens een moord etc. 37 
Een reden waar je was op 
het moment dat het 
gebeurde. 39 Je kunt 
bewijzen dat je ergens 
was op een bepaald 
tijdstip. 40 Om aan te 
tonen wat / waar / met 
wie je was.  

23 Reden, bewijs van 
onschuld. 24 Waar iemand 
was op het moment van het 
misdrijf. 25 Dat er een bewijs 
is van iemand of iets dat je 
de dader niet kunt zijn.  26 
Dat je ergens anders bent op 
de tijd van de gebeurtenis. 27 
Iets of iemand (getuige) die 
kan bewijzen dat je op een 
gebeurtenis ergens anders 
was. 32 Dat een persoon kan 
bevestigen dat je op het 
moment niet op de plaats 
delict aanwezig was, maar 
bijv. bij die persoon. 41 Een 
te controleren gegeven wat 
de onschuld van een 
verdachte aantoont.   

9. Substantieel 34 Dat het erop lijkt. 41 
Gedeeltelijk.  

- - 

10. Denunciatie 34 De bewijzen.  - - 

11. Significant 30 Bewijs. 40 Opvallend. 
41 Aanmerkelijk, iets waar 
je rekening mee moet 
houden.  

- 34 Dat ze héél erg 
verschillen.  

12. Advocaat-generaal 23 32 Hogere advocaat. 
26 Hoge generaal die veel 
te zeggen heeft. 30 42 
Advocaat. 31 Die heeft de 
leiding. 34 De vrijpleiter. 
36 Een beroep. 37 Iets 
van het hoofd van het 
advocaat.  

- - 

13. Sceptisch 23 Bevooroordeeld. 24 
Onverschillig. 30 Een 
beetje bot. 37 Dat het 
precies moet zijn. 39 Een 
soort eigen mening, niet 
op feiten gebaseerd.     

 32 Niet bedoeld zoals 
het gezegd wordt. 34 Dat 
je het er niet helemaal 
mee eens bent. Dat er 
negatief over denkt.  

36 Niet gelovend in wat er 
gezegd is. 41 Iets niet meteen 
voor waar aannemen, maar 
eerst onderzoeken of het 
echt zo is. 
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Bijlage 13:   Gegeven betekenissen contextteksten 
    Vragenlijstvolgorde Tekst- woordvragen 
 

Woord Foute antwoorden Een beetje goede 
antwoorden 

Goede antwoorden 

1. Gesuspendeerd 44 Ontslagen. 48 Dat 
men meer wil bereiken. 
49 Niet goed behandeld, 
soort ontslag. 63 Dat hij 
met pensioen is gegaan, 
met pensioen gaan.    

45 Tijdelijk stop gezet.  53 Naar huis gestuurd en een 
tijd van werk verbannen. 60 
Betekent hetzelfde als 
geschorst.   

2. Klokkenluider 
 

44 51 54 Iemand die de 
klokken in de kerktoren 
luidt. 47 49 55 57 59 
Iemand die de klokken 
luidt. 61 Degene die zich 
de hele tijd meldt voor 
aanwezigheid. 63 De man 
dringt veel aan om die 
baan te krijgen.  

46 Een tipgever. 48 
Iemand die iets hoort 
verteld dit gelijk door. 62 
Verklikker.  

60 Een persoon die meldt 
dat er iets niet goed gaat.  

3. Adequaat 43 Op de juiste manier. 
44 Direct. 45 Duidelijk. 
46 Standhouding. 47 49 
Op een goede / juiste 
wijze. 48 Regelmatig. 53 
Netjes je werk doen. 56 
Meteen. 61 Precies, 
attent. 63 Snel, meteen 
handelen. 

- - 

4. Betrekking 44 48 50 52 59 61 62 63 
Met betrekking tot, heeft 
te maken met. 46 Dan 
betrek je iemand erbij. 47 
Tot betrekking van 
iets…. 49 Heeft te maken 
met bijv. het onderwerp 
van de tekst. 51 Een 
verband van iets. 54 55 
Ergens bij zijn, betrokken 
zijn. 57 Iemand ermee 
laten bemoeien. 58 Dit 
sluit aan bij het 
onderwerp.  

- - 

5. Grond 46 Waar iemand op staat 
als die iets vermeld. 47 
Aarde? 48 Het 
belangrijkste waar het 
over gaat. 50 Op het 
gebied van. 53 Of iets 
grondig verklaard is. 54 
Kern van een zaak. 55 
Op papier van de wet, 
iets wat vast staat. 56 
Aanwijzingen van. 57 
Waar het mee te maken 
heeft. 58 Het onderwerp 
waar het over gaat. 61 De 
grondwet van Nederland. 
63 Vastheid, letterlijk 
(grondwet) de grond.     

44 Aarde of op grond van. 
49 Heeft 2 betekenissen, 
op grond van = 
argument/wegens, grond 
= vloer waar je op loopt.  

45 Basis. 51 Op grond van, 
aanleiding van.. 59 62 Op 
grond van, op basis van.   
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6. Judicium 46 Justitie. 63 Juridisch.  - - 
 

7. Frequent 
 

43 Duidelijk. 46 De 
opbouw en het bijhouden 
van een bepaalde stand. 
47 Snelheid? 63 Een deel 
ergens van, een gegeven.  

49 Regelmatig.  44 Vaak. 48 Komt vaak 
voor.   

8. Conform 58 Dat het reëel is. 62 
Omgaand. 63 Acceptatie.  

 51 Zoals afspraak. 56 60 
Volgens.  

9.Aanbevelingsbrieven 46 Tips brieven. 47 Een 
brief die jou aanspoort. 
48 Een brief waarin 
geschreven staat wat men 
graag wil hebben. 50 
Brief waarin een soort 
voorbeeld wordt gegeven. 
51 Brieven waar de 
voorkeur voor kan zijn. 
55 Brieven met wat 
iemand moet doen van de 
wet. 57 Een brief waarin 
je jezelf aanbeveelt, dus 
wat je al kan. 58 Je 
adviseert dan iemand iets 
te doen. 59 Een brief 
waarin je iemand iets 
aanbeveelt, iets 
toeschrijft. 62 
Adviesbrieven. 62 Jezelf 
aanbevelen, jezelf 
promoten, 
promotiebrieven.   

44 Brieven waarin iemand 
wordt aanbevolen, brieven 
met de positieve kanten 
van iemand erin. 45 Brief 
waarin je wordt 
aanbevolen aan iemand. 
56 Brieven waarin positief 
staat over diegene. 60 Een 
brief van je vorige 
werkgever. 

49 Een brief waarin de 
goede eigenschappen 
worden vermeld, voor bijv. 
een sollicitatie. 53 Brieven 
met aanbevelingen (goede 
dingen) over je naar een 
werkgever.  

10. Positie 43 45 57 Wat je plek is. 
47 50 62 Je plaats. 48 
Welke kant / plaats. 49 
De plaats waarin je werkt. 
51 Waar je staat. 52 Hoe 
je ervoor staat. 54 Hoe jij 
in je schoenen staat, wat 
je allemaal kan. 55 Dat 
houdt in wie er het meest 
is zoals werknemer, 
rechter. De rechter 
beslist, heeft een hogere 
positie. 56 Dat is hoe 
meer geschoold je bent, 
dan sta je hoger als 
iemand die geen 
diploma’s heeft. 61 Je 
positioneren op de plek 
waar je momenteel bent. 
63 Waar je staat, wat je 
doet etc.    

53 De plaats waar je in het 
bedrijf werkt. 58 Je 
maatschappelijke positie, 
je beroep en inkomen. 60 
De plaats van iemand 
binnen een bedrijf.   

44 Rang. 59 De positie van 
die man, zijn functie.  

11. Vruchteloos 46 Zonder bewijs. 47 
Zonder vruchten. 60 Niet 
werken. 61 Geen zin 
hebben. 62 Geen pit. 63 
Geen ervaring, weinig 
kennis, geen wil om iets 
te doen.   

49 Geen kans hebben op 
iets.  

44 Zonder resultaat. 52 
Heeft tot niets geleverd.  

1. Hoge Raad 43 Rechter. 46 Raad van 44 Je kunt naar de Hoge  60 Hoogste rechtbank. 63 
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Justitie. 47 Bestuur van 
Hoge Raad. 48 De raad 
die alles bepaald. 49 
Groep mensen die 
werken voor justitie. 50 
Soort jury in de 
rechtbank. 53 Dat is een 
onderdeel van Justitie 
(rechtbank). 54 Mensen 
die veel te zeggen 
hebben. 56 Mensen die in 
de rechtbank uitspraken 
doen. 58 Die uiteindelijk 
beslist. 59 Die beslissen 
gezamenlijk over zaken in 
Nederland. 61 Die beslist 
wat er gaat gebeuren. 62 
Justitie.    

Raad gaan als je het niet 
eens bent met je straf. 51 
De belangrijkste raad. 55 
Dat is hoger op in een 
rechtbank. 57 Een raad bij 
de rechtbank, die 
beslissen.  

De Hoge rechters.  

2. Herzieningsverzoek  48 Een verzoek wat 
ingediend is voor de 2e 
keer. 50 Verzoek iets 
opnieuw te doen. 56 
Bezoek te nemen aan de 
rechtbank.  

43 62 Opnieuw 
onderzoeken. 44 Opnieuw 
onderzoek doen naar een 
misdaad om te kijken of 
een straf rechtvaardig is. 
46 Als ze een zaak 
herzien. 47 Een verzoek 
om terug te kijken. 52 Een 
nieuw onderzoek 
uitvoeren. 53 Het 
opnieuw bekijken van een 
zaak. 55 Dat er nog een 
keer opnieuw naar 
gekeken wordt. 63 
Opnieuw het onderzoek 
bekijken.  

45 Een verzoek om de zaak 
opnieuw in te zien. 49 
Verzoek om een oude 
afgesloten zaak weer te 
herzien / bekijken. 60 Een 
verzoek om een zaak te 
herzien.  

3. Ontuchtzaak 46 Een zaak als iemand 
onterecht in de bak zit. 
50 Een zaak. 55 Dat de 
zaak niet klopt, dat het 
niet eerlijk is gegaan. 56 
Zaak heropenen.  

43 Seksuele handelingen 
(niet gewenst). 58 Seksueel 
mishandelen.   

44 Een misbruikzaak, vaak 
het misbruik van kinderen. 
45 Een zaak voor iemand die 
ontucht heeft gepleegd. 53 
Een zaak waar ontucht is 
gepleegd. 60 Een zaak over 
misbruik van kinderen. 62 
Seksueel misbruik zaak.   

4. Detentie 50 Soort straf.  - 45 Gevangen gezet worden. 
49 Gevangenisstraf. 60 
Opsluiting.  

5. Tbs 47 Een straf. 48 Mensen 
die in een inrichting 
zitten. 50 Een erg hoge 
straf. 51 61 
Gevangenisstraf. 57 Een 
hele zware inrichting. 59 
Een straf die iemand 
krijgt als hij/zij iets 
gedaan heeft. 62 Ter 
bedwang stelling.   

46 Een kliniek waar 
mensen heen gaan als ze 
in de cel hebben gezeten. 
49 Gaan mensen heen die 
psychisch niet in orde zijn. 
53 Dan zitten ze in een 
kliniek en praten ze over 
wat ze gedaan hebben. 55 
Dat hij wordt opgenomen 
in een psychiatrische 
inrichting. 60 Gevangenis 
voor gekken. 63 Dat is 
een kliniek voor gestoorde 
mensen, zoals 
verkrachters etc.   

44 Ter beschikking stelling. 
56 Dat zijn mensen die de 
wet hebben overtreden en 
vast zitten in gevangenis 
psychiatrie. Staan onder 
toezicht van psychiaters. 58 
Zware instelling voor 
gedetineerden.  

6. Bevindingen 44 Meningen. 49 Feiten 43 Wat je erover te weten  - 
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of argumenten of zelfs 
voorwerpen die 
betrekking hebben op 
een zaak. 50 Gezochte 
ontdekkingen. 51 Ideeën. 
55 Bewijzen die het 
duidelijk aangeven. 57 
Wat er is onderzocht.   

bent gekomen. 53 62 Wat 
ze gevonden hebben in 
die zaak. 56 Wat voor 
aanwijzingen / bewijzen 
zijn gevonden. 59 Dingen 
die ze hebben gevonden, 
die als bewijsmateriaal 
kunnen dienen. 60 
Ontdekkingen. 63 
Bewijzen, meningen.  

7. Technisch Bewijs 43 Wat er uit het 
onderzoek is gekomen. 
46 Een bewijs over een 
zaak. 47 Dat is een 
bewijs. 48 Bewijs van 
technische achtergrond. 
Video, radio etc. 50 Dat 
het bewezen is. 53 Bewijs 
dat van technische kant af 
komt. 58 Beeldmateriaal. 
61 Bewijs dat het met 
bepaalde argumenten 
kunt bewijzen, met je 
gedachtes. 62 Feitelijke 
bewijzen.  

56 Bewijs op gebied van 
spullen van verdachte.  

44 63 Bewijs zoals DNA. 49 
Voorwerpen, zoals 
vingerafdrukken, die 
aantonen dat het zo is 
gegaan.  

8. Alibi 47 Dat zijn dingen die 
naar de oorzaak leiden. 
51 Getuige. 56 Waar de 
verdachte een plek kan 
noemen waar die is 
geweest. 57 Iemand die je 
ondersteunt. 59 Hiermee 
kun je verklaren waar je 
vandaan komt en wat je 
in je leven gedaan hebt.  

43 Iemand die kan 
bevestigen waar je was. 46 
Iemand die kan bewijzen 
dat degene daar niet was. 
49 50 Bewijs dat je ergens 
was. 52 Iemand die kan 
bewijzen waar hij was. 53 
Of je op hetzelfde tijdstip 
ergens anders was. 58 
Iemand die kan bewijzen 
dat je daar niet was. 63 
Bewijs waar je bent 
geweest, wat je hebt 
gedaan.    

44 Een  feit waardoor je niet 
op de plek van de misdaad 
kon zijn. 55 Dat hij duidelijk 
kan aangeven waar hij was 
op het moment dat de 
aanrandingen plaatsvonden. 
60 Een verklaring van waar 
je was op bijvoorbeeld het 
tijdstip van de dood.  

9. Substantieel - - 
 

- 

10. Denunciatie - - - 

11. Significant 46 Iets signaleren. 49 
Veelvoorkomend.  

50 Duidelijke.  - 

12. Advocaat-generaal 44 De belangrijkste 
advocaat. 46 Iemand die 
voor een persoon 
verdedigt. 47 Dat is de 
hoofd advocaat. 49 50 63 
Hogere advocaat. 55 Dat 
is iemand die boven de 
advocaat staat, en het 
verder uitzoekt en de 
advocaat bijstaat. 62 De 
beste.  

- - 

13. Sceptisch 56 Serieus goed kijken.  49 Ongeloofwaardig, 
opmerking die een beetje 
spottend is.  

60 Zonder vertrouwen.  
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Bijlage 14:   Gegeven betekenissen contextteksten 
    Vragenlijstvolgorde Woord- tekstvragen 
 

Woord Foute antwoorden Een beetje goede 
antwoorden 

Goede antwoorden 

1. Gesuspendeerd 70 Als iemand ontslagen 
wordt.  

83 Tijdelijk verlof van 
werkzaamheden (niet 
vrijwillig).  

65 Dat hij op non-actief gezet 
wordt. 68 Geschorst. 81 
Geschorst van het werk.  

2. Klokkenluider 
 

65 68 69 74 75 80 84 De 
man die de klokken luidt 
in bijv. een kerk. 66 
Heeft iets met de kerk te 
maken. 67 Iemand die in 
de tekst werkt met een 
klok. 70 72 78 82 
Iemand die de klokken 
luidt. 76 Een beroep.   

 81 Iemand die zegt wat er aan 
de hand is, trekt aan de bel.  

3. Adequaat 71 Relevantie. 73 Je 
gericht opstellen, meteen 
zeggen wat je ervan 
vindt. 75 Nu. 76 
Gericht. 77 79 
Rechtvaardig.   

  

4. Betrekking 64 65 66 75 Dat het 
ergens bij hoort, ergens 
mee te maken heeft. 67 
Dat hij erbij betrokken 
is. 68 74 76 81 82 83 
Heeft te maken met. 71 
78 Iemand wordt erbij 
betrokken. 72 Betrokken 
bij iets of iemand. 73 
Waar het onderwerp 
over gaat, m.b.t 
bijvoorbeeld. 77 Dat het 
ergens mee te maken 
heeft. 79 Dat je ergens 
mee te maken hebt.  

  

5. Grond 64 Vanuit een bepaald 
zicht van iets op iets 
ander kijken. 65 Met 
welke bewijzen iets 
bewezen wordt. 66 
Grond kan aarde zijn, 
maar ook op grond van 
een ambtenaar bijv. 71 
Iets met de grondwet. 74 
Aarde. 75 77 78 79 Waar 
je op staat. 80 Dat je 
zegt waar je het vandaan 
haalt. 82 Wat onder je 
voeten zit.      

72 De vloer of op grond 
van.  

67 Op grond van, dus dat ze 
uitgaan van datgene. 68 81 83 
Basis. 70 De reden.  

6. Judicium 73 Iets wat met juridisch 
te maken heeft. 83 De 
regels, wet.  

  
 

7. Frequent 
 

71 Eerlijk.  69 83 Regelmatig.  81 Meerdere keren.  

8. Conform 71 Niet via de wet. 78 
Dat iets fijn is / goed.  

 65 76 Volgens de regels. 69 81 
Volgens.  
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9.Aanbevelingsbrieven 65 72 Brieven die je iets 
aanbevelen. 67 Brieven 
waarop staat wat hij 
wel/niet goed vindt. 74 
Adviesbrieven. 76 
Sollicitatiebrieven. 77 
Soort van 
sollicitatiebrief. 78 Iets 
wat moet. 79 Dat je 
wordt aanbevolen. 82 
Brief waarin iets 
aanbevolen wordt.      

68 69 Brieven met een 
aanbeveling. 75 Een 
brief voor een nieuwe 
werkgever met een 
recensie. 81 Daarin staat 
dat je goed werkt voor 
de volgende baas.   

64 Brief waarin precieze 
informatie staat dat je geschikt 
bent voor die baan. 69 Het 
positief neerzetten van iemand 
voor een baan. 71 Brieven om 
iemand bij een sollicitatie te 
helpen om hem aan te bevelen. 
83 Een brief van werkgever tot 
werkgever over kwaliteiten 
werknemer.  

10. Positie 64 Hoe jij ergens 
tussen/in staat 65 69 79  
82 Plaats waar je staat. 
66 Welke staat je hebt. 
68 70 73 Waar je ‘staat’. 
72 81 De plaats. 75 83 
Jouw plek. 76 Welke 
hoogte je staat. 77 78 
Wat je positie in de 
maatschappij is.   

74 Waar je staat – 
functie.  

71 Zijn baan, wat hij binnen het 
bedrijf doet.  

11. Vruchteloos 65 Zonder fruit. 71 
Zonder geluk. 72 Niet 
vruchtbaar.  

75 Zonder dat het lukt. 
81 Heeft geen zin. 

68 Zonder resultaat. 83 Zonder 
succes.  

1. Hoge Raad 66 Dat is op landelijk 
niveau, net zoals bij de 
ministers. 67 Dit zijn de 
mensen in de rechtbank. 
68 70 76 Rechters. 71 
Iets bij Justitie. 72 Die 
zitten in de rechtbank. 
77 79 Jury rechtbank. 78 
Rechtbank. 80 De 
Justitie. 81 
Hooggerechtshof. 82 
Die het oordeel beslist. 
83 Gedeelte van de raad 
dat meer zeggenschap 
heeft.    

75 Mensen bij de 
rechtbank met een hoge 
functie.  

65 Hoogste Raad bij rechtbank. 
69 Hoogste mensen van de 
rechtbank.  

2. Herzieningsverzoek  70 Dat ze weer naar de 
rechtszaak moesten 
komen. 71 Dat ze er 
opnieuw in mogen 
kijken. 73 Verzoek voor 
nieuw verhoor of iets 
dergelijks.  

64 De zaak opnieuw 
openen. 65 Opnieuw 
onderzoeken. 66 Het 
heropenen van een 
zaak. 67 Dat ze een 
onderzoek nog een keer 
moeten controleren. 76 
Opnieuw een zaak 
onderzoeken. 80 Dat de 
zaak opnieuw bekeken 
wordt. 81 Opnieuw 
wordt bekeken. 82 
Heropening van de 
zaak.    

68 Een verzoek om een zaak 
opnieuw te openen. 69 75 
Verzoek tot het opnieuw 
bekijken van een zaak. 72 Een 
verzoek om een zaak opnieuw 
in te zien. 83 Een verzoek om 
een oude zaak opnieuw aan het 
daglicht te brengen.  

3. Ontuchtzaak 72 Een zaak waarbij de 
politie en rechters 
betrokken zijn. 82 
Rechtszaak. 83 Zaak 
waarbij criminaliteit is 
behandeld.  

68 Seksueel misbruik. 
69 Misbruik zaak. 

64 Als iemand zich vergrepen 
heeft aan anderen 
(volwassenen/kinderen). 73 
Iemand die iets heeft gedaan 
wat verboden is, seksueel 
misbruik. 75 Een zaak waarbij 
een volwassene ongevraagd aan  
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kinderen zit. 80 Een zaak 
waarbij er seksueel misbruik is 
geweest. 81 Seksueel misbruik 
van kinderen.    

4. Detentie 82 Bescherming. 83 
Veroordeling.  

69 71 81 Straf.  65 Gevangen. 68 
Gevangenisstraf. 73 Heeft met 
de gevangenis te maken, dat je 
naar de gevangenis moet. 75 
Gevangenschap.  

5. Tbs 66 Dat is een straf die je 
kunt krijgen van een 
rechter, het betekent dat 
je het land niet uit mag. 
67 Zware 
gevangenisstraf. 70 
Tijdens het gevang ook 
een aantal uren werken. 
73 Mensen die moeten 
worden opgenomen 
omdat ze niet helemaal 
goed in zijn/haar hoofd 
is. 74 Iemand die niet 
helemaal goed is. 77 79 
Inrichting. 83 Vorm van 
uitzitten straf.  

72 Als je een ernstig 
misdrijf hebt gepleegd 
kun je tbs krijgen. 75 
Dwangverpleging. 78 
Straf die je in een soort 
gekkenhuis moet 
uitzitten.  

65 Onder psychiater in 
gevangenis. 71 Kliniek voor 
criminelen met psychische 
stoornis.  

6. Bevindingen 64 Wat iemand er zelf 
van denkt of vindt. 70 
75 Wat iemand vindt 
over iets, zijn mening. 71 
Meningen en 
veronderstellingen. 72 
74 Onderzoeken. 80 
Wat er bewezen is.  

68 Hoe dingen volgens 
iemand zijn gebeurd. 69 
Dingen die ze hebben 
ontdekt. 77 Iets waar je 
achter bent gekomen. 
81 Wat wordt 
gevonden. 82 Wat ze 
hebben gevonden. 83 
Dingen waar je achter 
bent gekomen.   

65 Resultaat bij onderzoek. 

7. Technisch Bewijs 64 Bewijs dat bevestigd 
is. 65 Bewijsmateriaal 
dat met technische 
dingen is onderzocht. 71 
Bewijs wat een feit is. 72 
Bewijs op grond van 
technische onderzoeken. 
75 Aanwijzingen op 
technisch gebied. 76 
Bewijs om een zaak op 
te lossen. 77 Bewijs van 
iets. 78 Dat je ergens 
bewijs van hebt. 79 
Bewijs voor iets wat je 
hebt gedaan. 80 Het 
bewijs dat bewezen is en 
niet anders kan. 83 Geen 
materieel bewijs, op 
feiten gebaseerd.     

 67 Zoals DNA. 

8. Alibi 67 Dat is een plek waar 
hij toen was. 70 Een 
goede reden. 72 Dat er 
iemand is die voor je kan 
getuigen. 74 Bewijs. 80 
Iets / iemand die getuigt 
dat hij/zij ergens is 

66 Dat je kunt bewijzen 
waar je op dat moment 
was. 68 Waar iemand 
was op de tijd van het 
misdrijf. 73 Dat er een 
reden voor was, hij kon 
aangeven dat hij op een 

64 Iets of iemand waarmee je 
kan bewijzen dat je ergens niet 
geweest bent, waar je van 
beschuldigd wordt. 65 Een 
reden waarom je de dader niet 
kan zijn. 71 Dat er bewijs is dat 
je het niet kan hebben gedaan. 
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geweest. 81 Waar je was.   andere plek was. 75 
Waar je was, waarom en 
met wie. 76 Personen 
die kan vertellen waar 
de verdachte was. 77 79 
Waar je was tijdens een 
misdrijf. 82 Mensen die 
kunnen bewijzen waar 
je was.   

Dat je kunt bewijzen dat je het 
niet hebt gedaan. Kunnen 
aantonen dat je niet schuldig 
bent.    

9. Substantieel 70 Dat iets uit 
substanties, delen, 
bestaat. 83 Gedeeltelijk.  

 
 

 

10. Denunciatie    

11. Significant 69 Bijzonder / 
opvallend. 71 Geweldig. 
73 Eigenaardig.  

  

12. Advocaat-generaal 65 68 Hele hoge 
advocaat. 71 Extra 
toezichthouder op een 
advocaat. 75 Een 
advocaat uit het leger. 76 
81 Een hogere advocaat.  

  

13. Sceptisch 64 Niet veel zeggend, 
beetje oppervlakkig 
blijven. 68 Precies. 72 
Ongeloofwaardig.   

 69 Er twijfels over hebben.  
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Bijlage 15:   Tabellen rangordetoetsen kennen woorden 
    Tekstversie als onafhankelijke variabele 
 
 

Moeilijke woorden U z p 
Tekst 1 

Gesuspendeerd 
Klokkenluider 
Adequaat 
Betrekking 
Grond 
Judicium 
Frequent 
Conform 
Aanbevelingsbrieven 
Positie 
Vruchteloos 

 
795 
801 
719 
777 
782 
797 
843 
836 
782 
757 
808 

 
-0.73 
-0.60 
-1.44 
-0.93 
-0.79 
-1.41 
-0.18 
-0.27 
-0.80 
-1.27 
-0.53 

 
0.46 
0.55 
0.15 
0.35 
0.43 
0.16 
0.85 
0.79 
0.43 
0.20 
0.60 

Tekst 2 
Hoge Raad 
Herzieningsverzoek 
Ontuchtzaak 
Detentie 
Tbs 
Bevindingen 
Technisch Bewijs 
Alibi 
Substantieel 
Denunciatie 
Significant 
Advocaat-generaal 
Sceptisch 

 
811 
738 
813 
798 
856 
808 
851 
855 
818 
841 
815 
851 
735 

 
-0.50 
-1.21 
-0.48 
-0.67 
-0.06 
-0.52 
-0.01 
-0.07 
-0.65 
-0.99 
-0.69 
-0.10 
-1.36 

 
0.62 
0.32 
0.63 
0.51 
0.96 
0.60 
0.92 
0.94 
0.52 
0.32 
0.49 
0.92 
0.17 

Tabel 4 Resultaten rangordetoetsen bij moeilijk woorden met tekstversie als onafhankelijke variabele 
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Bijlage 16:   Tabellen Rangordetoetsen kennen woorden 
Tekstversie als onafhankelijke variabele 

 

 

Moeilijke woorden U z p 
Tekst 1 

Gesuspendeerd 
Klokkenluider 
Adequaat 
Betrekking 
Grond 
Judicium 
Frequent 
Conform 
Aanbevelingsbrieven 
Positie 
Vruchteloos 

 
807 
740 
690 
817 
842 
794 
761 
733 
762 
845 
820 

 
-0.60 
-1.20 
-1.71 
-0.48 
-1.18 
-1.47 
-1.01 
-1.35 
-1.00 
-0.18 
-0.40 

 
0.55 
0.23 
0.09 
0.63 
0.86 
0.41 
0.31 
0.18 
0.32 
0.85 
0.69 

Tekst 2 
Hoge Raad 
Herzieningsverzoek 
Ontuchtzaak 
Detentie 
Tbs 
Bevindingen 
Technisch Bewijs 
Alibi 
Substantieel 
Denunciatie 
Significant 
Advocaat-generaal 
Sceptisch 

 
821 
870 
844 
733 
672 
752 
790 
647 
829 
839 
762 
810 
835 

 
-0.39 
-0.89 
-0.16 
-1.35 
-1.89 
-1.06 
-0.68 
-2.38 
-0.47 
-1.04 
-1.46 
-0.52 
-0.28 

 
0.70 
0.37 
0.37 
0.18 
0.06 
0.29 
0.50 
0.02* 
0.64 
0.30 
0.14 
0.60 
0.78 

* Significant bij een P-waarde ≤ 0.05 

 

Tabel 3 Resultaten rangordetoetsen bij moeilijke woorden met vragenlijst als onafhankelijke variabele 
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Bijlage 17:   Tabellen rangordetoetsen betekenis woorden 
    Tekstversie als onafhankelijke variabele 
 

Moeilijke woorden U Z P 
Tekst 1 

Gesuspendeerd 
Klokkenluider 
Adequaat 
Betrekking 
Grond 
Judicium 
Frequent 
Conform 
Aanbevelingsbrieven 
Positie 
Vruchteloos 

 
714 
778 
861 
841 
804 
861 
858 
851 
744 
761 
718 

 
-2.78 
-1.68 
0.00 
-0.99 
-0.61 
0.00 
-0.05 
-0.15 
-1.33 
-1.23 
-1.72 

 
0.01* 
0.09 
1.00 
0.32 
0.54 
1.00 
0.96 
0.88 
0.19 
0.22 
0.09 

Tekst 2 
Hoge Raad 
Herzieningsverzoek 
Ontuchtzaak 
Detentie 
Tbs 
Bevindingen 
Technisch Bewijs 
Alibi 
Substantieel 
Denunciatie 
Significant 
Advocaat-generaal 
Sceptisch 

 
856 
758 
757 
839 
821 
841 
829 
837 
820 
861 
861 
861 
822 

 
-0.06 
-1.01 
-1.19 
-0.27 
-0.43 
-0.22 
-0.48 
-0.23 
-1.41 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.69 

 
0.95 
0.31 
0.29 
0.78 
0.67 
0.83 
0.63 
0.82 
0.16 
1.00 
1.00 
1.00 
0.49 

* Significant bij een P-waarde ≤ 0.05 

Tabel 3 Resultaten rangordetoetsen bij betekenissen moeilijke woorden met tekstversie als onafhankelijke 

variabele 
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Bijlage 18:   Tabellen rangordetoetsen betekenis woorden 
    Vragenlijstversie als onafhankelijke variabele 
 

Moeilijke woorden U Z P 
Tekst 1 

Gesuspendeerd 
Klokkenluider 
Adequaat 
Betrekking 
Grond 
Judicium 
Frequent 
Conform 
Aanbevelingsbrieven 
Positie 
Vruchteloos 

 
834 
826 
860 
840 
853 
860 
819 
800 
780 
750 
857 

 
-0.50 
-0.69 
0.00 
-0.96 
-0.08 
0.00 
-0.62 
-0.84 
-0.91 
-1.35 
-0.04 

 
0.62 
0.49 
1.00 
0.34 
0.94 
1.00 
0.54 
0.40 
0.36 
0.18 
0.97 

Tekst 2 
Hoge Raad 
Herzieningsverzoek 
Ontuchtzaak 
Detentie 
Tbs 
Bevindingen 
Technisch Bewijs 
Alibi 
Substantieel 
Denunciatie 
Significant 
Advocaat-generaal 
Sceptisch 

 
778 
838 
838 
741 
826 
771 
740 
640 
820 
860 
858 
860 
853 

 
-1.02 
-0.22 
-0.25 
-1.49 
-0.36 
-0.97 
-1.79 
-2.14 
-1.37 
0.00 
-0.07 
0.00 
-0.14 

 
0.31 
0.83 
0.80 
0.14 
0.72 
0.33 
0.07 
0.03* 
0.17 
1.00 
0.95 
1.00 
0.89 

* Significant bij een P-waarde ≤ 0.05 

 

Tabel 4 Resultaten rangordetoetsen bij betekenissen moeilijke woorden met volgordeversie als 

onafhankelijke variabele
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Bijlage 19:   Uitleg Pretest 
 
 
 

Uitleg 
 
Op de volgende bladzijde staat een rijtje met 21 woorden.  
Geef bij vraag A voor elk woord aan of je weet wat het woord betekent.  
Dit doe je door ‘ja’ te omcirkelen als je weet wat het woord betekent. Je 
omcirkelt ‘nee’ als je niet weet wat het woord betekent en je omcirkelt ‘een 
beetje’ als je ongeveer weet wat het woord betekent.  
 
Sommige woorden hebben meer dan één betekenis. Daarom zijn die woorden 
omschreven in een zinnetje, zodat duidelijk wordt naar welke betekenis 
gevraagd wordt.  
 
Wanneer je hebt aangegeven de betekenis van het woord een beetje of 
helemaal te weten, vertel je bij vraag B kort wat het woord volgens jou 
betekent.  
 
 

Voorbeeld: 
 
Dubieus  
 
A. Ken je dit woord?  B. Wat is de betekenis van het woord?  
Ja     ________________________ 
Nee     ________________________   
Een beetje    ________________________ 
 
 
  
 
 
Voordat je deze bladzijde omslaat, vul de onderstaande vragen in. 
 
Ik ben een:  jongen / meisje 
Ik ben ____ jaar oud 
Ik volg een opleiding op mbo ____ niveau 
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Bijlage 20:   Voorblad onderzoek 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beste student, 
 
Je gaat tijdens deze les twee tekstjes lezen. Na het lezen 
van elk tekst beantwoord je een aantal vragen. Lees de 
tekstjes en de vragen in je eigen tempo goed door. Als je 
iets niet snapt, ga niet roepen, maar steek je vinger op. Dan 
kom ik naar je toe.  
 
 
Vul, voordat je met het lezen van het eerste tekstje begint, 
de onderstaande vragen over jezelf in.  
 
 
 
Mijn naam is: ______________________________ 

 
Ik ben een:  jongen / meisje 
 
Ik ben ____ jaar oud 
 
Ik volg een opleiding op mbo ___ niveau 
 
Ik volg in mbo-opleiding in de richting ______________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


