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Samenvatting
Met dit onderzoek werd eerst het effect van een klassikale leesinterventie op de mate van selfefficacy, angst en taskvalue onderzocht. De mate van self-efficacy is gemeten met behulp van een
vragenlijst gebaseerd op de ‘Motivation Strategies for Learning Questionnaire’ (MSLQ) van Pintrich,
Smith, Garcia en McKeachie (1991). In tweede instantie is onderzocht wat de invloed van de
interventie was op de mate van gebruik van leesstrategieën.

De mate van gebruik van

leesstrategieën is gemeten met behulp van een vragenlijst gebaseerd op de ‘Metacognitive
Awareness of Reading Strategies Inventory’ (MARSI) van Mokhtari en Reichard (2002). Als derde is
onderzocht of er sprake is van een mediatie, waarbij de interventie mogelijk effect heeft, via de mate
van gebruik van leesstrategieën op de mate van self-efficacy. Een quasi experimenteel onderzoek is
uitgevoerd onder leerlingen van de eerste klassen van het vmbo, die onderverdeeld zijn in twee
gelijke groepen. De analyse bestond uit een dependent t-test, een independent t-test en een
regressie-analyse tussen de verschillende variabelen. De resultaten geven inzicht in de invloed van de
interventie op de mate van self-efficacy, angst en taskvalue voor lezen. Het effect van de interventie
op de mate van gebruik van leesstrategieën is niet significant, waardoor er geen sprake is van een
mediatie (Baron en Kenny, 1986). Er kan door middel van dit onderzoek geen uitspraak gedaan
worden over het effect van de interventie op de mate van gebruik van leesstrategieën. De conclusie
luidt dat de interventie vooral effect heeft gehad op de mate van angst voor lezen en de mate van
taskvalue. Leerlingen kunnen de leestekst beter op waarde schatten, waardoor ze minder angst
hebben om met lezen te beginnen. Ze ervaren meer succes, waardoor de mate van self-efficacy
stijgt. Aan de hand van dit experiment kan er nog weinig gezegd worden over de invloed van het
aanleren van leesstrategieën.
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
Van vmbo leerlingen wordt tegenwoordig verwacht dat ze vaardig zijn in beroepsgerichte taken en
daarnaast basisvaardigheden beheersen, zoals taal en rekenen beheersen. Vanuit het ministerie van
Onderwijs wordt dit onderschreven door bijvoorbeeld de verankering van het referentieniveau voor
taal en rekenen in alle vakken en de aanscherping van de eisen voor het examen (OCW; Actieplan
VO, 2011). Naast de acties vanuit het ministerie, verandert ook het onderwijs en de manier van
werken op scholen. Zo werken Vmbo-leerlingen bijvoorbeeld steeds vaker zelfstandig op
zogenaamde ‘leerpleinen’. Dit als voorbereiding op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Op de
leerpleinen krijgen leerlingen korte instructies om vervolgens zelfstandig te werken aan opdrachten
die op een ‘planner’ staan. Bij zelfstandig werken wordt er een beroep gedaan op de
basisvaardigheid taal. De docent gaat er vanuit dat leerlingen weten hoe zij de tekst bij een opdracht
moeten lezen en begrijpen (Lodewyck, Winne & Jamieson, 2009). Het weten hoe zij een tekst
moeten lezen en begrijpen, doet een beroep op zelfregulatie tijdens het lezen. Leerlingen die deze
vaardigheid goed hebben ontwikkeld, maken veelal gebruik van leesstrategieën (Schunk, 1991;
Walker, 2003). Leesstrategieën zijn handelingen en gedachten die helpen bij het begrijpen van een
tekst. Te denken valt aan vragenstellen of samenvatten (Lodewyck et al., 2009). Voor leerlingen op
het vmbo is het gebruik maken van leesstrategieën niet van zelfsprekend, zeker omdat lezen een
complex proces is en zij dit niet allemaal even goed beheersen (Cito, 2010; CPS, 2009; Onderwijsraad,
2009). Uit onderzoeken blijkt dat leerlingen die moeite hebben met het lezen en begrijpen van
teksten, het lezen vermijden en veelal faalangstig zijn ten opzichte van lezen (Cito, 2010; CPS, 2009;
Onderwijsraad, 2009). Deze leerlingen doen hierdoor te weinig ervaring op en gaan steeds slechter
presteren. Deze negatieve ervaringen hebben invloed op het geloof in eigen kunnen. In de literatuur
wordt hiervoor de term self-efficacy gebruikt (Bandura, 1997). Leerlingen met een lage mate van self-
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efficacy denken dat ze het toch niet kunnen, vinden het niet meer belangrijk en worden steeds
minder gemotiveerd om te gaan lezen (Cito, 2010; CPS, 2009; de Vries, 2006; Nieuwenbroek, 2006;
Onderwijsraad, 2009; Pintrich & Garcia, 1994). Dit zorgt ervoor dat de mate van self-efficacy
gerelateerd is aan de mate van angst, motivatie en taskvalue voor lezen (Gist & Mitchel, 1992;
Pintrich et al. 1991). De mate van self-efficacy voor lezen kan positief beïnvloed worden door vier
types van ervaring (Bandura, 1997; Gist & Mitchell, 1992; Schunk, 2003; Walker; 2003). De vier types
zijn positieve zelfervaring, plaatsvervangende ervaring, zoals het kijken naar een rolmodel, sociale
overtuiging, zoals bemoedigende woorden en de emotionele staat van de leerling. Bij de
beïnvloeding van de mate van self-efficacy speelt de docent een belangrijke rol. Hij kan de ervaringen
beïnvloeden door tijdens de lessen gebruik te maken van effectieve strategieën als modeling en
coaching (Collins, Brown en Holum, 1991). Deze beïnvloedingen zijn op verschillende manieren
onderzocht (Schunk & Rice, 1993; Schunk & Zimmerman, 2007; Solheim, 2011; Wigfield, Guthrie,
Tonks & Perencevich, 2004). Schunk en Zimmerman (2007) beschrijven in hun onderzoek de invloed
van modeling op de mate van self-efficacy en zelfregulatie bij lezen. Zij geven aan de hand van hun
onderzoek suggesties voor instructiemogelijkheden in de klas. In een onderzoek van Schunk en Rice
(1993) is de beïnvloeding van feedback en het aanleren van leesstrategieën op de mate van selfefficacy van lezen bij basisschool leerlingen tijdens remediale hulp onderzocht. In dit onderzoek
geven zij aan dat feedback en het bewust aanleren van leesstrategieën een positief effect had op de
mate van self-efficacy. Wigfield en collega’s (2004) hebben een experimenteel onderzoek gedaan
naar verschillende instructie technieken bij derde jaars studenten. De studenten die instructie kregen
in leesstrategieën aan de hand van vakgebonden teksten, hadden na het experiment een hogere
intrinsieke motivatie en maakten zij meer gebruik van de leesstrategieën ten opzichte van studenten
1.2 Doel
Door middel van een leesinterventie, beoogt dit onderzoek meer inzicht te krijgen in de relatie
tussen het vaardiger maken in het gebruik van leesstrategieën en de mate van motivatie, taskvalue,
angst en self-efficacy ten aanzien van lezen.
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1.3 Relevantie
In het onderzoek staat een leesinterventie centraal die positieve invloed kan hebben op de mate van
self-efficacy voor lezen en het leren gebruik maken van leesstrategieën in een klassikale situatie met
vmbo leerlingen. Er wordt door dit onderzoek meer inzicht verkregen over het aanleren van
leesstrategieën in een klassikale situatie en het effect daarvan op de mate van self-efficacy. Het
onderzoek is wetenschappelijk relevant omdat er onder deze groep nog weinig onderzoek is gedaan
naar het effect van het aanleren van leesstrategieën op de mate van self-efficacy. Ook de vraag of
hier sprake is van een mediatie, maakt dit onderzoek wetenschappelijk relevant. De leesinterventie
heeft niet alleen effect op de mate van self-efficacy, maar er is een verband tussen de mate van
gebruik van leesstrategieën, de leesinterventie en de mate van self-efficacy.
1.4 Onderzoeksvragen
De hoofdvragen luiden:
Wat is het effect van het aanleren van leesstrategieën via een interventie van Nieuwsbegrip op de
mate van self-efficacy, angst, taskvalue en motivatie van lezen bij leerlingen van de
kaderberoepsgerichte leerweg en wat is het verband tussen de mate van leesstrategie gebruik op de
mate van self-efficacy, angst, taskvalue en motivatie?
De vragen zijn gesplitst in de volgende deelvragen:
1.

Wat is het effect van de interventie op de mate van self-efficacy, angst, taskvalue en
motivatie?

2.

Wat is het effect van de interventie op de mate van leesstrategie gebruik?

3.

Is er een positieve relatie tussen de mate van leesstrategie gebruik en de mate van
self-efficacy, angst, taskvalue en motivatie?

1.5 Leeswijzer
Paragraaf 2 bestrijkt het theoretisch kader van de studie. De derde paragraaf betreft de uitwerking
van een quasi experimenteel onderzoek in een eerste klas met vmbo-leerlingen. Zij kregen zes weken
lang één keer in de week klassikaal leesstrategieën aangeleerd via contextrijke leesteksten van
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Nieuwsbegrip. De docent maakt hierbij gebruik van de instructiemethode modeling en coaching.
Vervolgens is het effect van de interventie op het gebruik van lees strategieën en op de mate van
self-efficacy gemeten. Het blijkt immers dat lezers die gebruik maken van leesstrategieën ook een
hogere mate van self-efficacy voor lezen hebben (Mortel, 2010; Sheorey & Mokhtari, 2001).

Figuur 1. Conceptueel model van dit onderzoek

In de vierde paragraaf, worden de resultaten per onderzoeksvraag en per onderzoeksgroep
behandeld. De discussie en conclusie naar aanleiding van de resultaten zijn in paragraaf vijf
opgenomen. In paragraaf 6 worden bepaalde te korten van dit onderzoek in combinatie met
aanbevelingen besproken.
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2.

Theoretisch kader

2.1 Sociale cognitieve theorie
Bandura (1997) beschrijft in zijn sociale cognitieve theorie het verband tussen persoonlijke
kenmerken, gedrag en de omgeving (zie figuur 1; Schunk & Zimmerman, 2007; p.9). Het laat zien hoe
leerlingen hun gedrag en omgeving kunnen beïnvloeden met hun gedachten en geloof. De mate
waarin een leerling in zichzelf gelooft beïnvloed de keuzes die de leerling maakt ten aanzien van
activiteiten, doorzettingsvermogen, volharding en uiteindelijk de prestaties (Bandura, 1997; Gist &
Mitchel, 1992; Pintrich, 2003; Schunk & Zimmerman, 2007). Het geloof in eigen kunnen, wordt in de
literatuur als self-efficacy gedefinieerd (Bandura, 1997; Schunk, 2003; Schunk & Zimmerman, 2007;
Walker, 2003).

Figuur 2. Sociale cognitieve driehoek van Bandura. Adapted from “influencing children’s self-efficacy and self-regulation of
reading and writing through modeling” by D. H. Schunk and B. J. Zimmerman, 2006, Reading & Writing Quarterly:
Overcoming Learning Difficulties, 23, p. 9. Copyright by Taylor & Francis Group.

De sociale cognitieve driehoek in figuur 2 van Bandura (1997) maakt zichtbaar dat de omgeving
invloed uitoefent op het gedrag en de persoonlijke kenmerken van de leerling (Bandura, 1997;
Schunk, 1991; 2003). Het is daarbij van belang te weten dat de mate van self-efficacy niet statisch is,
in de loop van de tijd kan veranderen en niet voor elke opdracht hetzelfde is. De mate van selfefficacy wordt beïnvloed door de ervaring die de leerling in de loop van de tijd op doet en hoe
vaardig de leerling is in het uitvoeren van de opdrachten. Door het succesvol uitvoeren van
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rekensommen, kan de mate van self-efficacy voor rekenen hoog zijn. Door tegenvallende resultaten
voor lezen, kan de mate van self-efficacy voor lezen juist laag zijn (Pintrich, 1999; Schunk, 1991;
2003).
2.2 self-efficacy voor lezen
Het succesvol uitvoeren van een taak, zoals het uitlezen van een hoofdstuk in een boek en de
feedback en de stimulans van anderen hebben een positieve invloed op de mate van self-efficacy ten
opzichte van lezen (Bandura, 1997; Gist & Mitchell, 1992; Schunk, 2003; Walker; 2003; Wigfield et al.,
2004). Schunk en Rice (1993), die de mate van self-efficacy ten opzichte van lezen bij kleine groepjes
leerlingen bestudeerden, vonden dat de leerlingen die meer vertrouwen in lezen kregen en beter
gebruikmaakte van leesstrategieën betere lezers werden (Mortel, 2010; Sheorey & Mokhtari, 2001).
De leerlingen werden gemotiveerd om nieuwe leestaken aan te pakken. Ze zijn nieuwsgierig en
besteden meer tijd aan lezen (Ryan & Deci, 2000; Wigfield & Guthrie, 1997). Uit het onderzoek van
Wigfield en Guthrie (1997) kwam tevens naar voren dat leerlingen meer gingen lezen als ze
gestimuleerd werden en complimenten kregen van anderen, waaronder hun docent.
2.3 Self-efficacy voor lezen en de rol van de docent
De docent heeft een belangrijke rol bij het aan leren van leesstrategieën. De docent kan gebruik
maken van verschillende instructiemethoden, zoals modeling en coaching. De docent kan hierdoor
de mate van self-efficacy voor lezen positief beïnvloeden op de vier ervaringstypen. De
plaatsvervangende ervaring, is het kijken naar een rolmodel tijdens het lezen van een tekst (Schunk,
2003; Walker; 2003). De docent leest de tekst hardop voor, waarbij hij ook zijn gedachten en
handelingen hardop benoemt. Zo kunnen de leerlingen de handelingen van de docent observeren en
ervaring opdoen in de aanpak van de tekst. De leerlingen kunnen op deze manier het vertrouwen in
zich zelf krijgen, waardoor de mate van self-efficacy toeneemt (Bandura, 1997; Gist & Mitchell, 1992;
Schunk & Zimmerman, 2007).
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Vervolgens gaan de leerlingen zelf aan de slag met de tekst. De docent maakt nu gebruik van
coaching door hints te geven, terug te koppelen naar de instructie of het geven van feedback op de
handelingen van de leerlingen (Collins et al., 1991; Gist & Mitchell, 1992; Schunk & Rice, 1993). De
docent kan door middel van overtuiging en bemoediging de leerlingen zover krijgen dat de leerlingen
aan de hand van de leesstrategieën de tekst gaan lezen. Op deze manier ervaren de leerlingen dat zij
de tekst prima kunnen lezen en begrijpen en zal de mate van self-efficacy toenemen (Bandura, 1997;
Schunk & Zimmerman, 2007).
2.4 Self-efficacy en angst
De docent ondersteunt door modeling en coaching de leerlingen bij het aanpakken van een tekst. De
leerlingen die niet weten hoe zij een tekst moeten aanpakken of de moeilijkheid van de tekst
verkeerd in schatten, zullen het lezen van de tekst als moeilijk ervaren (Ghonsooly & Elahi, 2010;
Paris & Newman, 1990). Als zij de tekst wel gaan lezen en er niks van snappen is dit een negatieve
ervaring. Deze ervaring bevestigt hun negatieve geloof in eigen kunnen. Negatieve ervaringen
hebben negatieve invloed op de mate van angst, taskvalue en de mate van motivatie voor lezen.
Leerlingen kunnen hierdoor onder hun niveau gaan presteren (CPS, 2006; de Vries, 2006;
Nieuwenbroek, 2006; 2010; Mills, Pajares & Herron, 2006). Hun angst ten aanzien van falen, neemt
de overhand en zij gaan steeds slechter lezen. De vrees dat zij het toch niet goed zullen doen, wordt
bevestigd. Leerlingen verliezen uiteindelijk hun besef dat zij invloed hebben op hun eigen handelen
(Nieuwenbroek, 2006; 2010).
2.5 Self-efficacy en taskvalue
Het is aan de docent om aan de hand van zijn ondersteuning en de specifieke lessen over lezen de
leerlingen succes ervaringen op te laten doen. De leerlingen laten ervaren dat zij de tekst kunnen
lezen en begrijpen, zodat zij de volgende tekst met minder angst gaan lezen en de moeilijkheid van
tekst beter kunnen in schatten (Bandura, 1997; Gist & Mitchel, 1992; Schunk & Rice, 1993; Schunk &
Zimmerman, 2007). De mate van taskvalue is het weten hoe je de tekst moet lezen en op waarde
weet te schatten. Het is dan ook van belang dat leerlingen bij het lezen, leesstrategieën krijgen
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aangeleerd om beter keuzes te kunnen maken die leiden tot het beter begrijpen van teksten (Walker,
2003; Bandura, 1997; Schunk, 2003; Walker, 2003; Wigfield et al., 2004).
2.6 Leesstrategieën
Door leerlingen leesstrategieën aan te leren, krijgen de leerlingen meer keuze mogelijkheden om de
tekst aan te pakken. Ze kunnen tevens de tekst beter op waarde schatten, waardoor ze de tekst met
minder angst voor falen gaan lezen (Lodewyk et al., 2009; Simons & Lodewijks, 1987).
Leesstrategieën zijn gedragingen en gedachten van de leerling die invloed hebben op zijn leerproces.
Het gaat om de manier waarop de leerling nieuwe kennis beter weet te selecteren, te organiseren en
te integreren in wat hij al weet. Het leidt tot een dieper begrip van de inhoud (Sheorey & Mokhtari,
2001; Weinstein & Mayer, 1985). De leesstrategieën zijn onder te verdelen in drie categorieën,
cognitieve, metacognitieve en ondersteunende leesstrategieën.
2.6.1 Cognitieve leesstrategie
Cognitieve leesstrategieën bestaan uit bepaalde handelingen, zoals het herhalen van moeilijke
stukjes tekst of het hardop lezen van een stukje tekst. Andere handelingen zijn de gelezen tekst
koppelen aan de voorkennis, ook wel elaboreren genoemd. Of aantekeningen maken van de tekst
aan de hand van vragen stellen en het onderscheiden van hoofd- en bijzaken. De leerling kan op deze
manier zijn eigen voorkennis en achtergrond kennis koppelen aan de inhoud van de nieuwe tekst,
waardoor de tekst meer betekenis krijgt (Lodewyk et al., 2009; Pintrich, 1999; Weinstein & Mayer,
1985).
2.6.2 Metacognitieve leesstrategie
Metacognitieve strategieën bestaan uit plannen, monitoren en reguleren. De leerling maakt gebruik
van deze strategieën door vooraf vragen te stellen en tijdens het lezen te controleren of hij de tekst
nog steeds begrijpt. De leerling is actief bezig met de tekst, hij weet waarom hij de tekst leest en wat
hij er mee kan doen. Vervolgens past hij de inhoud van de tekst toe bij het maken van opdrachten
(Mortel, 2010; Sheorey & Mokhtari, 2001).
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2.6.3 Ondersteunende leesstrategie
Ondersteunende leesstrategieën zijn gedragingen zoals het onderstrepen van belangrijke woorden,
het terugkijken naar de titel en het gebruik maken van een stappenplan om de tekst beter te
begrijpen.
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3.

Methode

3.1 Design
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een quasi-experimenteel en pre-posttest design. De
deelnemende groepen leerlingen zijn niet gerandomiseerd, maar geselecteerd, waardoor er geen
sprake is van een zuiver experiment (Field, 2009). Er werd gebruik gemaakt van twee groepen, een
experimentele groep van vier klassen en een controle groep van de andere vier klassen, allen binnen
het vak Nederlands. De twee groepen bevatten gemiddeld evenveel jongens en meisjes en in beide
groepen ging het om leerlingen uit het eerste jaar van de kaderberoepsgerichte leerweg (zie tabel 2).
De docenten die Nederlands gaven aan de experimentele groep, geven automatisch de
leesinterventie (X). De leerlingen uit de experimentele groep kregen tijdens de les Nederlands, zes
weken lang, expliciet les over het gebruik maken en toepassen van leesstrategieën aan de hand van
het materiaal van Nieuwsbegrip. De leerlingen uit de controle groep kregen geen leesinterventie,
maar volgden het reguliere lesprogramma. Het onderzoek duurde in totaal 8 weken. Vooraf werden
er twee vragenlijsten en een leestoets afgenomen (T1; pre-test) en aan het eind van het onderzoek
werden er weer twee vragenlijsten en een leestoets afgenomen (T2; post-test).
Tabel 1
Quasi experimenteel design
Pre- en posttest met controlegroep
Geen randomisatie
Tijdstip

T1

Experimentele groep

01

Controle groep

03

T2
X

02
04

Note. 01 = de resultaten van de pre-test afgenomen bij de leerlingen uit de experimentele groep; 03 =
de resultaten van de pre-test afgenomen bij de leerlingen uit de controle groep; 02 = de resultaten
van de post-test afgenomen bij de leerlingen uit de experimentele groep; 04 = de resultaten van de
post-test afgenomen bij de leerlingen uit de controle groep
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3.2 Deelnemers
In dit onderzoek deden 184 leerlingen uit acht klassen mee. De leerlingen volgden het eerste leerjaar
van de kader beroepsgerichte leerweg. De leeftijd van de leerlingen ligt tussen de 11 en 12 jaar.
Twee klassen volgen de vakcollege route, 1k7V en 1k8V. Hier zitten alleen jongens in (N=48). De
leerlingen van de vakcollege klassen hebben bewust gekozen voor de techniekrichting. Deze klassen
krijgen meer uren techniek om zo beter door te kunnen stromen naar het mbo. Beide klassen
worden onderverdeeld in één klas bij de experimentele groep en één klas bij de controle groep. De
leerlingen uit 1k1, 1k2, 1k3 en 1k7V zitten in de experimentele groep (N = 91; j = 52; m = 39). De
leerlingen uit 1k4, 1k5, 1k6 en 1k8V zitten in de controle groep (N = 93; j = 52; m = 41).
Tabel 2
Participanten en karakteristieken
Experimentele groep

Controle groep

Klassen

1k1

1k2

1k3

1k7V

1k4

1k5

1k6

1k8V

20

24

23

24

24

21

24

24

Man

7

13

8

23

13

9

7

24

Vrouw

13

11

15

0

11

12

17

0

Karakteristiek
Aantal leerlingen
Geslacht

Note. Licht grijs = de klassen die de interventie volgen, de experimentele groep; Bruin = de klassen van
de controle groep

3.3 Dataverzameling
De leesvaardigheid van de leerlingen is gemeten aan de hand van een begrijpend leestoets. Er zijn
verschillende versies van de leestoets beschikbaar, waarbij er vanuit gegaan mag worden dat het om
gelijkwaardige toetsen gaat. In dit onderzoek hebben de leerlingen versie A (pre-test) en versie B
(post-test) gemaakt.
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Aansluitend aan de leestoets hebben de leerlingen de vragenlijst voor “self-efficacy voor lezen” en
“het gebruik maken van leesstrategieën” ingevuld. Deze vragenlijsten zijn tweemaal door de
leerlingen ingevuld (pre-test en post-test).
3.4 Leesinterventie
De experimentele groep kreeg één uur in de week begrijpend leeslessen. De leerlingen kregen elke
les een nieuwe actuele tekst met opdrachten. De opdrachten zijn zo gestructureerd dat zij de
leerlingen ondersteunen bij het aanleren van leesstrategieën (Zie bijlage A; tekst en opdrachten). De
interventie had tot doel de leerlingen vaardiger te maken in het gebruik van leesstrategieën bij
teksten aan de hand van de leesaanpak, waardoor zij meer in zichzelf gaan geloven. Het niveau van
de tekst paste bij het niveau van deze leerlingen. Het juiste niveau is van belang om de leerlingen
goed te kunnen begeleiden en om succeservaringen op te doen (Walker, 2003; Schunk, 2003). De
docent maakte tijdens deze lessen intensief gebruik van modeling en coaching (Collins et al., 1991).
Leerlingen luisteren en kijken toe hoe de docent stapsgewijs de strategieën toepast op de tekst. De
stappen maken de verschillende strategieën, zoals het activeren van voorkennis, het hardop
voorlezen en nadenken om zo de bestaande kennis te koppelen aan de gelezen tekst duidelijk. De
woordenschat wordt vergroot door de moeilijke woorden te bespreken en als laatste wordt het
samenvatten van de leestekst voorgedaan om zo de denkstappen van de expert te volgen en te leren
(Mortel, 2010; Förrer, 2010). Tijdens het maken van de opdrachten bij de tekst, geeft de docent
positieve feedback, waardoor het vertrouwen van de leerlingen in hun eigen kunnen geleidelijk kan
toenemen (Schunk en Rice, 1993). De leerlingen doen op deze manier ervaring op, waardoor hun
angst om een leestaak aan te pakken kan afnemen (Schunk en Zimmerman, 2007).
3.5 Instrumenten
Alle leerlingen maakten voor- en na de interventie een begrijpend leestoets (T1 en T2). Om de mate
van self-efficacy en de mate waarin de leesstrategieën werden toegepast te meten werd een
vragenlijst voor en na de interventie afgenomen. De betrouwbaarheid van de vragenlijsten werd
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door middel van een pilot bepaald. De inhoud van de leestoets en de vragenlijst is in de volgende
paragrafen uitgewerkt.
3.5.1 Mate van Self-efficacy
De mate van self-efficacy werd gemeten door middel van een vragenlijst, gebaseerd op de
‘Motivation Strategies for Learning Questionnaire’ (MSLQ), waarvan de Cronbach alpha’s tussen de
.62 en .90 liggen (Pintrich et al., 2002).
De vragenlijst bestaat uit verschillende schalen. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van
de MSLQ met 31 items. De vragenlijst bestaat uit zes beoogde schalen, namelijk ‘de mate van
intrinsieke en extrinsieke motivatie’, ‘de mate van control of learning beliefs’, ‘de mate van angst’, de
mate van taskvalue’ en ‘de mate van self-efficacy’ ten opzichte van lezen.
De MSLQ bestond uit Engelse stellingen. Deze zijn vertaald naar het Nederlands en omgevormd tot
stellingen die betrekking hebben op het lezen. Het taalgebruik werd aangepast aan de doelgroep. De
vragenlijst bestaat uit stellingen waarbij de leerlingen kunnen aangeven in welke mate zij het eens
zijn met de stellingen. Ze geven dit aan op een zevenpuntschaal. De leerlingen hebben keuze uit; van
links naar rechts; 1 – helemaal niet van toepassing op mij en 7- helemaal van toepassing op mij. De
punten 2 tot en met 6 liggen ertussen. In de bijlage B is de gehele vragenlijst terug te vinden,
hieronder staan een aantal voorbeelden van stellingen:
1. Ik hoop dat het uitdagende leesopdrachten zijn, zodat ik nieuwe dingen kan leren
2. Ik denk dat als ik op de goede manier de leesopdrachten aanpak, ik de leesaanpak wel onder
de knie krijg
3. Bij het maken van de leesopdrachten, denk ik altijd dat anderen het wel beter zullen doen
3.5.2 De mate van het gebruik van leesstrategieën
De mate van het gebruik van leesstrategieën werd gemeten met de Metacognitive Awareness of
Reading Strategies Inventory (MARSI) (Mokhtari & Reichard, 2002; Sheorey & Mokhtari, 2001). De
Masterthesis OWK 2013

Monique van ’t Land – van Holst

336408

MARSI meet de mate van het gebruik maken van leesstrategieën tijdens het lezen. De vragenlijst
bestaat uit drie schalen, cognitieve en metacognitieve leesstrategieën en ondersteuning bij het lezen.
Aan de hand van de informatie over de mate van het wel of niet gebruik maken van leesstrategieën
kan er gewerkt worden aan de bewustwording en het leren gebruik maken van de leesstrategieën
(Sheoreya & Mokhtari, 2001). Er is goed bewijs van de betrouwbaar en validiteit van de vragenlijst,
waarbij de Cronbach alpha’s tussen de .86 en de .93 liggen ( Mokhtari & Reichard, 2002).
De MARSI bestaat uit 28 stellingen waarbij de leerlingen kunnen aangeven in welke mate zij gebruik
maken van de strategieën. De metacognitieve schaal bestaat uit tien stellingen, de cognitieve schaal
bestaat uit twaalf stellingen en de ondersteunende schaal bestaat uit zes stellingen. De stellingen zijn
vertaald naar het Nederlands en toepasbaar gemaakt voor het onderzoek. Het taalgebruik is
aangepast aan de doelgroep. De leerlingen geven op een vijf-punt schaal aan in hoeverre de stelling
op hen van toepassing is. De leerlingen hebben een keuze uit; van links naar rechts; 1 – ik doe dit
(bijna) nooit en 5 – ik doe dit (bijna) altijd. De punten 2, 3 en 4 liggen ertussen. Hoe hoger het getal,
hoe vaker de leerling denkt gebruik te maken van de strategie. In de bijlage C is de gehele vragenlijst
terug te vinden, hieronder staan een aantal voorbeelden van stellingen:
1. Ik probeer aan de hand van de titel na te gaan of ik al wat weet over het onderwerp
2. Ik vind het moeilijk om mijn aandacht bij het lezen te houden
3. Ik lees een moeilijk stukje tekst vaak 2 keer om het zo beter te begrijpen

3.5.3 De leestoets
De begrijpend leestoets hoort bij de leeslessen van de interventie en is ontwikkeld door de CEDgroep. De leestoets meet de vooruitgang in het vaardiger worden van de leesaanpak van leesteksten
met behulp van leesstrategieën. De leestoets betreft een voor- en een nameting aan de hand van
twee paralleltoetsen, versie A en B (zie bijlage D).
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Voorbeelden van vragen:
1. Wat betekent: ambrosia komt oorspronkelijk niet uit Nederland?
A. Vroeger bestond er geen ambrosia in Nederland
B. Vroeger bestond er geen ambrosia in de Verenigde Staten
C. Vroeger bestond er wel ambrosia in Nederland, maar nu niet meer
D. Vroeger bestond er geen ambrosia in Zuid-Europa

2. Wat heb je gedaan bij vraag 1? Ja mag zoveel rondjes zetten als je nodig vindt. Let op: geef
eerlijk antwoord. Je kunt hierbij geen fout antwoord geven.
o Ik heb een stukje terug of verder gelezen
o Ik heb gekeken of een ander woord in de tekst ongeveer hetzelfde betekent
o Ik heb gekeken of een ander woord het tegenovergestelde betekent
o Ik heb gekeken of er werd uitgelegd wat het woord betekent
o Ik heb gekeken of ik al een stukje van het woord ken
o Iets anders: …………………………………………………………………………………………………….
o Ik weet het niet

3.6 Pilot
De bruikbaarheid van de vragenlijsten is gecheckt in een kleinschalige kwalitatieve pilot. De pilot
werd uitgevoerd om te inventariseren of de stellingen duidelijkheid waren of de vragenlijst goed was
in te vullen en of het invullen van de vragenlijst niet te lang duurde voor de leerlingen. Leerlingen uit
één tweede klas kaderberoepsgerichte leerweg (N = 17) hebben de vragenlijst ingevuld en van
commentaar voorzien. De vragen met het woord leesaanpak behoefden enige keren uitleg, verder
hadden leerlingen geen op- of aanmerkingen. Het invullen van de vragenlijsten kostten samen tussen
de 30 minuten en de 50 minuten.
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Met de factoranalyse werd beoogd, zes factoren te vinden, waaruit de zes schalen van de MSLQ
waren te herleiden. Er is geen eenduidige factorstructuur gevonden. De MSLQ is een gevalideerde
vragenlijst. De betrouwbaarheden per schaal zijn aan de hand van de Cronbach’s Alpha berekend en
bevestigen wel de schalen van Pintrich en collega’s (2002). De MSLQ bestaat uit 6 verschillende
schalen, ‘intrinsieke en extrinsieke Motivatie’, Control of learning beliefs’, ‘Angst’, ‘Taskvalue’ ‘en
‘Self-efficacy’ (Pintrich et al., 2002).
De resultaten van de betrouwbaarheidsanalyse staan in tabel 3. De schaal ‘Motivatie’ bestaat uit 8
items. De schaal motivatie bestaat oorspronkelijk uit 2 factoren, intrinsieke en extrinsieke motivatie,
maar is als één construct bekeken. In het theoretisch kader is ook geen onderscheid gemaakt. De
exploratieve factoranalyse kon de mogelijke variantie van de verschillende constructen per
vragenlijst niet verklaren. Dit kan mogelijk door de kleine N verklaard worden. De exploratieve
factoranalyse werd na de pre-test nogmaals uitgevoerd.
De pilot had als tweede doel de betrouwbaarheid van de vragenlijst te meten. Er wordt gebruik
gemaakt van twee vertaalde vragenlijsten vanuit het Engels naar het Nederlands. Om zeker te zijn
dat de vragenlijst meet waar het voor bedoeld is, zijn de schalen geanalyseerd op hun
betrouwbaarheid. In tabel 3 zijn de Cronbach’s Alpha’s van de pilot af te lezen voor de verschillende
subschalen. De schalen worden betrouwbaar geacht bij een Cronbach’s alpha van 0.6 of hoger (Field,
2009). Een alpha van .6 is zwak, een .7 wordt beschouwd als matig en een alpha van .8 wordt
beschouwd als een goede schaal. De schalen met een matige Cronbach’s alpha zijn nog wel gebruikt
bij de pre- en posttest, met de achterliggende gedachte dat deze schalen niet geheel homogeen zijn
(Field, 2009).
Tabel 3
De betrouwbaarheid van de schalen na de pilot
Schalen

Cronbach’s alpha

k items

De mate van Motivatie

.698

8
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De mate van Angst

.850

5

De mate van Control of beliefs

.513

4

De mate van Taskvalue

.754

6

De mate van Self-efficacy

.593

8

Metacognitieve leesstrategie

.805

10

Cognitieve leesstrategie

.839

12

Ondersteunende leesstrategie

.573

6

3.6.1 De kwaliteit van de vragenlijsten na het onderzoek
3.6.1.1 De kwaliteit van de vertaalde MSLQ
De factoranalyse aan de hand van de gegevens van de Pilot gaf geen eenduidige structuur. De
factoranalyse is na het onderzoek wederom uitgevoerd. Ook nu werd er geen eenduidige
factorstructuur gevonden. De betrouwbaarheidsanalyse van de gegevens van het onderzoek
ondersteunen wel de Alpha’s van Pintrich en collega’s (2002) van de MSLQ. De resultaten van de
betrouwbaarheidsanalyse staan in tabel 4.
De subschaal ‘Motivatie’ bestaat uit 8 items. Item 5, “Ik heb het liefst teksten die mij nieuwsgierig
maken, ook al zijn ze moeilijk” en item 7 “Ik hoop dat ik iets leer van het maken van de leestoets,
ongeacht welk cijfer ik voor de toets haal” zijn verwijderd. Beide items hebben een item-correlatie
lager dan .200. De overige items hebben een item-correlatie variërend tussen de .262 en de .442,
wat maakt dat het een zwakke schaal is. Uit de tweede meting van motivatie blijkt de schaal
helemaal niet betrouwbaar te zijn met een alpha van .46 en de item-correlatie onder de .300. Wat
betekent dat de items niet met elkaar correleren en de schaal niet meet wat het moet meten (Field,
2009). De Schaal ‘motivatie’ is verwijderd en is niet gebruikt in verdere analyses. De schaal ‘Control
of learnings belief’ bestaat uit 4 items. Uit de betrouwbaarheidsanalyse blijkt een Cronbach’s alpha
van .225. Alle items hebben een item-rest correlatie lager dan .200. Deze schaal is verwijderd en niet
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gebruikt bij verdere analyse. De andere drie schalen, ‘angst’, ‘taskvalue’ en ‘self-efficacy’, zijn volledig
meegenomen in de analyse (zie tabel 4).
Tabel 4
De resultaten van de betrouwbaarheidsanalyse van de MSLQ
T1
Schaal

M

T2
α

(SD)
de mate van angst

3.40

4.35

.748

4.60
(.917)

2.95

.828

(1.07)
.714

(1.07)
de mate van self-efficacy

α

(SD)

(1.35)
de mate taskvalue

M

4.49

.721

(.98)
.755

4.82

.808

(.882)

Note. SD = Standaard Deviatie; T1 = pre-test; T2 = post-test; α = Cronbach’s Alpha

3.6.1.2 De kwaliteit van de vertaalde MARSI
De tweede vragenlijst beoogde drie schalen te meten, ‘Metacognitieve leesstrategieën’, een schaal
‘Cognitieve leesstrategieën’ en een schaal ‘ondersteunende leesstrategieën’. Ook hier is een
factoranalyse uitgevoerd zonder een factorstructuur te vinden. Tevens bestaat de schaal
“Metacognitieve leesstrategieën” en “Cognitieve leesstrategieën” uit drie subschalen. De
factoranalyse is per schaal uitgevoerd en terug te vinden in tabel 5 en tabel 6.
De schaal ‘Metacognitieve leesstrategieën’ bestaat uit 10 items. Volgens de literatuur is de schaal
onder verdeeld in planning, monitoring, regulatie (Mortel, 2010; Sheory en Mohktari, 2010). De
factoranalyse gaf drie factoren. Factor 1 bestaat uit vijf items en heeft een Cronbach’s Alpha van
.610. Factor 2 bestaat uit drie items en heeft een Cronbach’s Alpha van -.091 en de derde factor
bestaat uit item 2 en 10 (zie tabel 5). Samen zeggen ze niks. De alpha van factor 1, item M1, M3, M4,
Masterthesis OWK 2013

Monique van ’t Land – van Holst

336408

M6 en M7 is lager dan .700 en heeft een item-correlatie die gemiddeld lager ligt dan .300. De items
correleren niet met elkaar, wat maakt dat de schaal niet betrouwbaar is (Field, 2009). De schaal
wordt niet meegenomen in de verdere analyse.
Tabel 5
Het resultaat van de factoranalyse over de schaal Metacognitieve leesstrategie
Item
Ik stel mijzelf vragen over het onderwerp, voordat ik begin met lezen
Ik besteed aandacht aan het lezen
Ik controleer aan de hand van vragen tijdens het lezen of ik het nog
steeds snap
Aan de hand van de signaal woorden weet ik waar ik op moet letten
Ik bepaal van te voren wat ik wel of niet lees
Ik maak tijdens het lezen gebruik van de plaatjes bij de tekst
Ik gebruik de aanwijzingen in de tekst om te begrijpen waar het
overgaat
Ik snap dat woorden die schuin geschreven staan belangrijk zijn
Tijdens het lezen, snap ik niet alles, dan raad ik maar wat ze nu
bedoelen
Na het lezen, klopt het wel wat ik had geraden

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10

1
.544

2

3
.551

.672
.554
.675
.554
.662
-.525
.633
.602

Note. Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.

De schaal “Cognitieve leesstrategieën” bestaat volgens de literatuur uit 3 subschalen: herhalen,
elaboreren en organiseren (Lodewyk et al., 2009; Weinstein & Mayer, 1985). Uit de factoranalyse
komen vier factoren (tabel 6). De eerste factor bestaat uit zes items, C1, C7, C8, C9 en C10 en heeft
een cronbach’s Alpha van .688. De tweede en derde factor zijn items die volgens de theorie niet bij
elkaar passen en niet betrouwbaar zijn. De vierde factor bestaat uit drie items, C3, C6 en C11 en
heeft een Cronbach’s Alpha van .521. Alle negen items samengenomen hebben een Cronbach’s alpha
van .690, met een item-restcorrelatie boven de .300. De verder analyses zijn uitgevoerd met deze
negen items samen en horen bij elaboreren en organiseren.
Tabel 6
Resultaten van de factoranalyse van schaal cognitieve leesstrategieën

C1
C2

item
1
Ik probeer aan de hand van de titel na te gaan of ik al wat weet .450
over het onderwerp
Ik lees moeilijke stukken van een tekst vaak hardop
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C3

Ik lees de tekst langzaam en aandachtig

C4
C5

Ik vind het moeilijk om mijn aandacht bij het lezen te houden
Als we een tekst moeten lezen, ben ik als eerste klaar met lezen

C6
C7

Ik bekijk de tekst eerst, voordat ik begin met lezen
Ik stop weleens onder het lezen om na te denken over het .794
onderwerp
ik krijg tijdens het lezen beelden in mijn gedachten over het .305
onderwerp
Ik denk na over wat ik gelezen heb
.536

C8
C9
C10
C11
C12

.542
.772
-.746

Ik probeer oplossingen te bedenken als het anders geschreven .647
staat dan wat ik dacht dat het zou zijn
Ik lees een moeilijk stukje tekst vaak 2 keer om het zo beter te
begrijpen
Ik raad de betekenis van onbekende woorden

.661
.748

Note. Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. a. Rotation
converged in 19 iterations.

In tabel 7 is een overzicht van alle items en de daarbij behorende gemiddelden, de
standaarddeviaties en de Cronbach’s Alpha-waarden per construct af te lezen.
Tabel 7
De resultaten van de betrouwbaarheidsanalyse van de verschillende constructen

Schaal
Cognitieve leesstrategie
Ondersteunende leesstrategie

T1
M
(SD)
3.06
(.672)
2.14
(.685)

α
.690
.701

T2
M
(SD)
3.02
(.675)
2.15
(.635)

α
.674
.647

Note. M = gemiddelde score; Standaard deviatie tussen haakjes; Alpha = Cronbach’s Alpha
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4.

Resultaten

Per onderzoeksvraag worden de resultaten eerst apart uitgewerkt voor de controle en de
experimentele groep. Vervolgens zijn de resultaten tussen de groepen uitgewerkt om zo een
gedegen antwoord op de onderzoeksvraag te kunnen geven. In de navolgende tekst wordt steeds
gesproken over de mate van self-efficacy, hieronder vallen tevens de mate van taskvalue en angst.
Hetzelfde geldt voor de mate van gebruik van leesstrategieën, hieronder vallen ook de mate van
cognitieve en ondersteunende leesstrategieën.
4.1 Het effect van de interventie op de mate van self-efficacy
4.1.1 Het effect van de tijd binnen de controle groep en het effect van de interventie
binnen de experimentele groep
Om meer te kunnen zeggen over de verschillen tussen de controle groep (CG) en de experimentele
groep (EG) is eerst onderzocht of er een significant verschil is in de mate van self-efficacy binnen de
controle groep als wel binnen de experimentele groep tussen tijdstip 1 en tijdstip 2 (zie tabel 8). Dit
verschil wordt aan de hand van de dependent samples t-test gemeten. Er wordt voldaan aan de
volgende assumpties: de twee gekoppelde steekproeven, met meer dan 30 respondenten, de
testvariabele is op intervalniveau gemeten en is normaal verdeeld en de splitsingsvariabele heeft een
nominaal karakter. In figuur 4 is te zien welke relatie dit betreft (c’).

c’

Figuur 4 De relatie c’ tussen de interventie en de mate van self-efficacy
Om vervolgens antwoord te geven op onderzoeksvraag 1 is gekeken of de controle en de
experimentele groep na de interventie in de mate van self-efficacy significant van elkaar verschillen
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door het verschil van het gemiddelde per variabele aan de hand van de indepentent t-test te
analyseren.
De independent samples t-test mag worden uitgevoerd. Er wordt voldaan aan de volgende
assumpties, de twee niet-gekoppelde steekproeven zijn op interval meetniveau en hebben een
nominale splitsingsvariabele; de populatie in de steekproef is normaal verdeeld en beide
steekproeven omvatten meer dan 25 respondenten.
Tabel 8 geeft de resultaten weer van zowel de dependent t-test binnen de controle groep als binnen
de experimentele groep. Hier is uit af te lezen dat bij de controle groep de mate van angst voor lezen
significant is afgenomen (t (72) = -2.842*). De tijd kan 9.2% van de verschillen in de mate van angst
verklaren, met een gemiddelde effectgrootte van d = .670. De tijd heeft geen significant effect gehad
op de mate van taskvalue en de mate van self-efficacy voor lezen. In figuur 5 is het effect van de tijd
voor de controle groep zichtbaar gemaakt in een grafiek.
Uit de resultaten voor de experimentele groep is in tabel 8 af te lezen dat de interventie effect heeft
gehad op de mate van angst, taskvalue en self-efficacy. De significante afname van de mate van
angst voor lezen (t (81) = -3.861) voor 15.0% verklaren, met een effectgrootte d = .858. De mate van
taskvalue voor lezen is significant toegenomen (t (77) = 3.216) en kan voor 11.0 % worden verklaard
met een effectgrootte van d = .733. Het effect van de interventie kan tevens de toename van de
mate van self-efficacy (t (73) = 3.293) voor 11.0% verklaren met een effectgrootte van d = .771. In
figuur 6 is het effect van de interventie voor de experimentele groep zichtbaar gemaakt in een
grafiek.
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Tabel 8
De resultaten van de dependent t-test tussen T1 en T2
de controle groep

Schaal

M
T1

Angst

3.05 2.74 -2.698*
(1.31) (1.29)

71 .30

4.52 4.45
(1.15) (.96)

-.686

69

4.59
(.96)

1.886

Value

Self

M
T2

4.78
(.81)

T

de experimentele groep

Df

69

r

r2

d

M
T1

M
T2
(SD)

T

Df

.092

.64

3.75

3.16

-3.711**

80 .38 .15

.83

(.13)

(1.38)

4.18

4.51

2.941*

76 .32 .10

.85

(.97)

(1.03)

4.58

4.87

3.003*

72 .33 .11

.71

(.83)

(.96)
2

r

2

Note.M: gemiddelde; SD tussen haakjes; *p<.05; **P<.01; De effectgrootte is berekend met: r = √(t / t +df) en d = 2t / √df

Figuur 5 Het resultaat van de tijd tussen tijdstip 1 en 2 op de controle groep
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r2

d

Figuur 6 Het verschil van de interventie tussen tijdstip 1 en 2 voor de experimentele groep
4.1.1 Het effect van de interventie
In tabel 9 zijn de resultaten van de independent t-test af te lezen. Uit de resultaten is af te lezen dat
de interventie geen significant effect had op de mate van angst en op de mate van self-efficacy voor
lezen. De interventie heeft wel geresulteerd in een significant verschil voor de mate van taskvalue
(t (147) = 2.849). De interventie kan 4.4% van de verschillen tussen de controle en de experimentele
groep verklaren, met een gemiddelde effectgrootte van d = .43.
Tabel 9
De resultaten van de independent t-test tussen de verschilscores

De mate van Angst
De mate van Taskvalue
De mate van self-efficacy

Verschil T2 –T1
EG
-.59
(1.43)
.33
(.99)
.29
(.82)

Note. *p<.05; **p<.01; Effectgrootte is berekend met:
weergegeven; df=vrijheidsgraden
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Verschil T2 –T1
CG
-.31
(.99)
-.08
(.93)
.19
(.86)
2

t

df

-1.402

142.548

2.568*

145

.661

141

R

R2

d

.21

.44

.43

2

R = √t / t +df en d = 2t / √df; Standaard Deviatie is tussen haakjes
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4.2 Het effect van de interventie op de mate van leesstrategieën
Om meer te kunnen zeggen over de verschillen tussen de controle groep en de experimentele groep
zijn er eerst analyses uitgevoerd met de gegevens van de controle groep en de gegevens van de
experimentele groep aan de hand van de dependent samples t-test (zie tabel 10). In figuur 7 is de
relatie weergegeven.

a

Figuur 7 De relatie ‘a’ tussen het onderzoek en de mate van gebruik van de leesstrategieën
Om vervolgens antwoord te geven op de tweede onderzoeksvraag is gekeken of de controle groep
en de experimentele groep na de onderzoeksperiode van elkaar verschillen inde mate van gebruik
van leesstrategieën aan de hand van het gemiddelde per variabele. De analyse is uitgevoerd met de
independent t-test.
4.2.1 Het effect van tijd binnen de controle groep en het effect van de interventie binnen
de experimentele groep
Tabel 10 geeft de resultaten weer van de dependent t-test zowel binnen de controle groep als
binnen de experimentele groep op de mate van gebruik maken van de leesstrategieën. Hier is uit af
te lezen dat bij de controle groep de mate van gebruik van cognitieve leesstrategieën significant is
afgenomen (t (71) = -2.342*). De tijd kan 7.2% van het verschil verklaren, met een effectgrootte van
d=.56. De mate van gebruik van de ondersteunende leesstrategieën is niet significant. In figuur 8 is
het effect van de tijd voor de controle groep zichtbaar.
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De resultaten van de interventie op de experimentele groep laten zien dat de interventie geen
significant effect op de mate van gebruik van cognitieve leesstrategieën en de mate van gebruik van
ondersteunende leesstrategieën. In figuur 9 zijn de resultaten verwerkt in een grafiek.
Tabel 10
De resultaten van de dependent t-test tussen T1 en T2
controle groep
Schaal
Cognitieve
leesstrategieën
Ondersteunende
leesstrategieën

M
T1
3.13
(.67)
2.14
(.64)

M
t
T2
2.94 -2.342*
(.62)
2.13 -.178
(.59)

Note. *p<.05; **p<.01; Effectgroote is berekend met:
weergegeven; df=vrijheidsgraden

experimentele groep
R2

R

d

.27 .072 .56

2

M
T1
3.01
(.68)
2.14
(.73)

M
t
R
T2
3.08 .886
(.73)
2.17 .314
(.68)

R2 d

2

R = √t / t +df en d = 2t / √df; Standaard Deviatie is tussen haakjes

Figuur 8 Het restultaat van de tijd tussen tijdstip 1 en 2 voor de controle groep
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Figuur 9 Het resultaat van de interventie tussen tijdstip 1 en 2 voor de experimentele groep

4.2.2 Het effect van de interventie bij de experimentele groep ten opzichte van de tijd bij
de controle groep
In tabel 11 zijn de resultaten van de independent t-test af te lezen. Uit de resultaten is af te lezen dat
de interventie geen significant effect had op de mate van gebruik van ondersteunende
leesstrategieën. De interventie heeft wel een significant verschil opgeleverd voor de mate van
gebruik van cognitieve leesstrategieën (t (149) = 2.261). De interventie kan 1.6% van de verschillen
tussen de controle en de experimentele groep verklaren, met een zwakke effectgrootte van d =.37.
Tabel 11
De resultaten van de independent t-test

Cognitieve leesstrategie
Ondersteunende leesstrategie

Interventie
EG
.07
(.74)
.03
(.72)

CG
-.19
(.69)
-.01
(.65)

t
2.261*

Df
149

.349

151
2

R
.13

R2
.016

d
.37

2

Note. Standaard Deviatie tussen haakjes; * = p .05; Effectgroote is berekend met: R = √t / t +df en d = 2t / √df;
df=vrijheidsgraden
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4.3 Het effect van het gebruik van leesstrategieën op de mate van self-efficacy
Om een antwoord te geven op onderzoeksvraag 3, is er gebruik gemaakt van een multipele
regressieanalyse. Er wordt voldaan aan de assumpties, beide variabelen zijn van interval meetniveau
en de steekproef heeft meer dan 30 respondenten.

b

Figuur 10 De relatie ‘b’ tussen de mate van leesstrategie gebruik en de mate van self-efficacy
Er is een multipele regressie analyse, volgens de standaard methode, uitgevoerd om te
onderzoekenwelke van de drie leesstrategieën van invloed is op de mate van angst, taskvalue en selfefficacy voor lezen (zie figuur 10; b). De cognitieve en de ondersteunende leesstrategieën zijn de
onafhankelijke variabelen en de mate van angst, taskvalue en self-efficacy voor lezen zijn de
afhankelijke variabelen.
Vervolgens is er gekeken met hoeveel variantie het verband verklaard kan worden aan de hand van
de variabele, die volgens de multipele regressie significant was.
In de eerste plaats is de regressieanalyse uitgevoerd met de gegevens van de controle groep, om
vervolgens de regressieanalyse uit te voeren met de gegevens van de experimentele groep (zie tabel
12).
In tabel 12 zijn de resultaten af te lezen van de multipele regressie analyse voor de afhankelijke
variabelen. Aan de hand van deze analyse is nagegaan welke onafhankelijke variabele voorspellers
zijn voor de afhankelijke variabele. Om de grootte van het effect te bepalen, is er vervolgens een
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enkelvoudige regressie uitgevoerd met de onafhankelijke variabelen die een significante correlatie
(ß) hebben op de afhankelijke variabele. De resultaten worden hieronder verder beschreven.
De multipele regressie analyse voor de controle groep laat zien dat het gebruik van de cognitieve
leesstrategieën en de ondersteunende leesstrategieën mogelijke voorspellers zijn. Na een enkele
regressieanalyse blijkt het gebruik van de cognitieve leesstrategieën geen voorspeller te zijn. Zowel
de t-toets, als ook F-toets is niet significant. De mate van gebruik van leesstrategieën is ook geen
voorspeller van de mate van self-efficacy en taskvalue voor lezen.
De multipele regressie analyse voor de experimentele groep laat zien dat het gebruik van
leesstrategieën alleen een voorspeller is op de mate van taskvalue voor lezen (F (2,68)=6.255; p<.05).
De variantie in de mate van taskvalue kan voor 15,5% verklaard worden.
De mate van gebruik van leesstrategieën is geen voorspeller op de mate van angst en de mate van
self-efficacy.
Tabel 12
De resultaten van de regressie analyse
controle groep
R2

afhankelijke
onafhankelijke
variabele

B

Taskvalue

-.026

cognitieve

.201

.140

ondersteunende

.094

.064

self-efficacy

.190

cognitieve

.063

.049

support

.318

.250

Angst

-.336

cognitieve

.417

.296*

support

-.150

-.106
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experimentele groep

ß

.028

.071

.082

afhankelijke
onafhankelijke
variabele

B

Taskvalue

.316

cognitieve

.241

.178*

ondersteunende

.443

.320*

Self-efficacy

.304

cognitieve

.176

.164

support

-.035

-.029

Angst

-.655

cognitieve

-.028

-.015

support

-.122

-.062

Monique van ’t Land – van Holst

ß

R2

.155

.026

.004
336408

2

Note. B=b van het regressiemodel; ß=correlatie; R =de verklaarde variantie; *p<.05

4.4 De resultaten van de leestoets
De leerlingen hebben versie A en versie B van de leestoets gemaakt. De leestoets is nagekeken en
het gemiddelde van het aantal goede antwoorden is verwerkt in tabel 7. De leerlingen hebben
gemiddeld de tweede keer meer fouten gemaakt.
Tabel 7
De resultaten van de leestoets van de experimentele en de controle groep
T1

T2

Leesresultaat

gem.

SD

gem.

SD

Experimentele groep

12.66

2.42

12.13

2.29

Controle groep

12.75

2.25

12.49

2.50

Note. Gem.: gemiddelde score per groep; SD: Standaarddeviatie

Figuur 11 Het resultaat van de leestoets op tijdstip 1 en 2
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5.

Conclusie

Dit onderzoek beoogde meer inzicht te verschaffen in het effect van een leesinterventie op de mate
van motivatie, taskvalue, angst en self-efficacy. Ten tweede beoogde dit onderzoek meer inzicht te
verschaffen in het effect van een leesinterventie op de mate van gebruik van leesstrategieën. Ten
derde veronderstelde dit onderzoek dat de leesinterventie niet als enige effect op de mate van selfefficacy te hebben. Ook de mate van gebruik van leesstrategieën kan invloed hebben op de mate van
self-efficacy. Er kan dan sprake zijn van een mediatie, als wel van een partiële mediatie (Baron &
Kenny, 1985). In de volgende paragrafen worden de effecten per onderzoeksvraag beschreven.
5.1 Het effect van de leesinterventie op de mate van self-efficacy
De eerste onderzoeksvraag was: Wat is het effect van de interventie op de mate van self-efficacy,
angst, taskvalue en motivatie?
De verwachting was dat de leesinterventie een positief effect zou hebben op de mate van selfefficacy en tevens op de relateerde constructen de mate angst en taskvalue (Pintrich et al., 2002).
Het onderzoek laat zien dat de tijd bij de controle groep een positief effect heeft gehad op de mate
van angst voor lezen.
Verder laat dit onderzoek zien dat de interventie bij de experimentele groep daadwerkelijk een
positief effect heeft op de mate van angst, taskvalue en self-efficacy. In de literatuur wordt
aangegeven, dat wanneer leerlingen begeleiding en coaching krijgen van de docent tijdens een
intense interventie, de mate van self-efficacy kan toenemen (Afflerbach, Pearson & Paris, 2008;
Förrer, 2010; Sheorey & Mokhtari, 2001). Het onderzoek van Wigfield en Guthrie (1997) bevestigt dit
beeld. In dat onderzoek kwam naar voren dat leerlingen positiever tegen over lezen staan als ze
gestimuleerd werden en complimenten kregen van anderen, waaronder hun docent. Hieruit valt te
concluderen dat het tevens mogelijk is om een positief effect te bewerkstelligen tijdens een
klassikale interventie op de mate van self-efficacy, angst en taskvalue. Tijdens de interventie maakte
de docent gebruik van modelling. Hij verteld hardop hoe de leerling de tekst kan aanpakken aan de
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hand van de leesstrategieën. In deze context kan dit verklaren waarom de mate van taskvalue als
enige significant verschilt tussen de controle en de experimentele groep.
5.2 Het effect van de leesinterventie op de mate van leesstrategie gebruik
Onderzoeksvraag 2 was: Wat is het effect van de interventie op de mate van leesstrategie gebruik?
Er is naar verwachting een positieve samenhang tussen de mate van leesstrategie gebruik en het
leren gebruikmaken van leesstrategieën door middel van de interventie. De verwachting is dan ook
dat als leerlingen leren wanneer zij de leesstrategieën moeten gebruiken, zij ze ook meer gaan
toepassen. Bij de experimentele groep heeft de interventie geen effect gehad op de mate van
gebruik van leesstrategieën.
De mate van het gebruik van cognitieve leesstrategieën is bij de controle groep significant
afgenomen. De leerlingen krijgen niet meer bewust les in het gebruik maken van leesstrategieën, wat
kan betekenen dat de leerlingen de strategieën niet meer toepassen. Ze stellen minder vragen bij de
tekst, koppelen de inhoud van de tekst minder aan hun eigen voorkennis, waardoor de tekst minder
betekenis krijgt.
De mate van gebruik van cognitieve leesstrategieën heeft een positief verschil tussen de twee
groepen. De interventie heeft effect op de mate van gebruik van cognitieve leesstrategieën.
5.3 Een verband tussen de mate van leesstrategie gebruik en de mate van self-efficacy.
In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op onderzoeksvraag 3: Is er een positieve relatie tussen
de mate van leesstrategie gebruik en de mate van self-efficacy, angst en taskvalue?
De verwachting was dat er een positief verband zou bestaan tussen de mate van leesstrategie
gebruik en de mate van self-efficacy. Het onderzoek van Schunk en Rice (1993) bevestigen dat het
aanleren van leesstrategieën invloed heeft op de mate van self-efficacy. Dit blijkt onder andere uit
het onderzoek van Naseri en Zaferanieh (2012) en Gonsooly en Elahy (2010). Leerlingen die meer
gebruik maken van leesstrategieën, weten hoe zij een tekst moeten aanpakken. Leerlingen voelen
Masterthesis OWK 2013

Monique van ’t Land – van Holst

336408

zich zekerder over het handelen, schrijven het succes toe aan de gebruikte strategieën en zijn
hierdoor minder bang om te falen. De mate van self-efficacy neemt toe en ze vertonen minder
vermijdingsgedrag (Linnenbrink & Pintrich, 2002; Mills, Pajares & Herron, 2006; Pintrich, 1999;
Walker, 2003; Wigfield et al., 2004). De resultaten van dit onderzoek bevestigen dit effect ten delen.
Er is geen verband gevonden tussen de mate van gebruik van de leesstrategieën en de mate van
angst en de mate van self-efficacy voor lezen. De leesstrategieën zijn wel voorspellers voor de mate
van taskvalue voor lezen. De interventie heeft effect gehad op de mate van taskvalue voor lezen. Er
kan geconcludeerd worden dat de leerlingen die meer gebruik maken van leesstrategieën ook beter
weten hoe zij een tekst moeten aanpakken en op waarde weten te schatten. Dit bevestigt de
literatuur over het gebruik maken van leesstrategieën en taskvalue. Leerlingen weten hoe zij een
tekst aan moeten pakken (Pintrich, 1999; Walker, 2003).
De interventie heeft voor leerlingen die minder bewust gebruik maken van leesstrategieën wel
degelijk effect. Door het gebruik maken van leesstrategieën, zoals het weten hoe je een tekst moet
aanpakken, hoe je een stappenplan toepast of het op waarde schatten van een tekst, heeft een
positieve invloed op de mate van taskvalue. Een leerling zal hierdoor minder angstig kunnen worden
en minder opzien tegen het lezen van een tekst.
5.4 De mediatie
Er is in dit onderzoek geen sprake van een mediatie. De hypothese was dat niet alleen de interventie
(X) een effect heeft op de mate van self-efficacy (Y), maar dat dit effect versterkt kan worden door de
mate van gebruik van leesstrategieën (M). De mediatie is in figuur 12 weergegeven.

c’
X

Y
a

b

M
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Figuur 12 De veronderstelde mediatie van dit onderzoek
Een mediatie moet aan verschillende assumpties voldoen, zoals dat de verbanden tussen de
verschillende variabelen significant moeten zijn (Baron en Kenny, 1986). Dit onderzoek kan daar niet
aan voldoen. Het effect van de interventie op de mate van gebruik van leesstrategieën is niet
significant, waardoor er geen sprake is van een mediatie (Baron en Kenny, 1986). Er kan door middel
van dit onderzoek geen uitspraak gedaan worden over effect ‘b’.
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6 Aanbevelingen en discussie
6.1 Aanbeveling ten aanzien van de mate van motivatie voor lezen
Het effect op de mate van motivatie komt in dit onderzoek niet goed tot zijn recht. De literatuur over
motivatie is heel breed. De social cognitieve theorie van Bandura (1997) geeft aan dat de omgeving,
de persoon en zijn persoonlijke kenmerken van invloed zijn op elkaar (zie figuur 2). De mate van
motivatie is een onderdeel van de persoonlijke kenmerken en kan beïnvloed worden door ervaring,
maar ook door de omgeving. Zeker als het gaat om onderzoek naar de motivatie voor lezen. In dit
onderzoek gaat het erom het zelfvertrouwen in lezen te laten toenemen. Het met vertrouwen een
leestekst aanpakken en de tekst vervolgens gaan begrijpen, maakt dat een leerling succeservaring op
doet. Deze succeservaring is van invloed op de motivatie om de volgende keer weer een tekst te
gaan lezen (Wigfield et al., 2004; Bandura, 1997). Een aanbeveling voor een vervolgonderzoek zou
dan ook zijn om onderzoek te doen in het kader van succeservaringen en de motivatie om de
volgende opdrachten of in dit geval leesteksten aan te pakken.
6.2 De relatie tussen de mate van taskvalue en self-efficacy
De positieve relatie tussen het gebruik maken van leesstrategieën en de mate van self-efficacy is niet
aangetoond. De verwachting was dat het beter weten hoe je een tekst moet lezen een positieve
invloed zou hebben op het geloof in eigen kunnen. Het gaat dan meer om de relatie tussen de mate
van taskvalue en de mate van self-efficacy. In de literatuur over self-regulatie ten aanzien van lezen,
komt steeds naar voren dat als leerlingen weten hoe ze een tekst aan moeten pakken, de tekst op
waarde weten te schatten, harder willen werken en meer doorzettingsvermogen tonen (Schunk,
2003; Schunk en Zimmerman, 2012). Door harder te werken en de tekst willen begrijpen, maakt dat
leerlingen succes gaan ervaren. Door succes te ervaren, zullen zij meer in zichzelf gaan geloven. De
mate van self-efficacy zal dan stijgen (Pintrich & Garcia, 1994; Bandura, 1997). In een
vervolgonderzoek zou het interessant zijn om deze relatie te onderzoeken.
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6.3 Een longitudinaal onderzoek
Een andere aanbeveling zou zijn, dat de interventie in een longitudinaal onderzoek wordt
meegenomen. De leerlingen hebben tijdens dit onderzoek, maar één keer de verschillende
strategieën geoefend. Aanbevolen wordt, willen de strategieën beklijven, ze meerdere keren te
oefenenen ook toe te in andere vakken (Wigfield et al., 2004; Schunk, 2003; Förrer, 2010).
Leesstrategieën aanleren helpt leerlingen een tekst beter te begrijpen en de tekst op verschillende
manieren aan te pakken om zo leestaken beter uit te voeren (Filcher & Miller, 2000). Het is in het
belang van elke docent dat zijn leerlingen goed kunnen lezen, willen ze de opdrachten goed kunnen
maken. Linnenbrink & Pintrich (2002) geven in hun onderzoek ook aan dat leerlingen die meer
gebruik maken van leesstrategieën, de hoofd- en bijzaken beter weten te scheiden. De leerlingen
weten de opdrachten beter uit te voeren en volharden in hun uitvoering van hun opdrachten, zelfs
als het moeilijker gaat dan verwacht (Lodewyk et al., 2009; Simons & Lodewijks, 1987).
6.4 De rol van de docent
Als laatste is het voor de docenten zinvol om tijd te besteden aan lezen. Zeker als het gaat om het
aanleren van een stappenplan om een leestekst aan te pakken. Het maakt dat de leerlingen beter
weten wat ze te wachten staat en het maakt ze minder angstig. Het gebruik maken van de effectieve
instructiemethode, zoals modeling en coaching, heeft een positief effect op de leerlingen (Collins et
al., 1991; Schunk en Zimmerman, 2007). Het is goed om als schoolleiding de docenten op deze
instructiemethoden te laten professionaliseren. Dit zijn instructiemethoden die voor alle lessen van
belang zijn en effect hebben op de mate van motivatie, angst, taskvalue en self-efficacy van de
leerlingen.
6.5 De betrouwbaarheid van de instrumenten
Er is gebruik gemaakt van verschillende instrumenten, waaronder de MSLQ en de MARSI. Beide
vragenlijsten zijn gevalideerde en betrouwbare vragenlijsten. Toch waren de subschalen van beide
instrumenten niet te structureren aan de hand van de factor analyse. Mogelijke verklaringen
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hiervoor de vertaling van het Engels naar het Nederlands, het woordgebruik en de lengte van de
items.
Op het vmbo zitten leerlingen met een leesachterstand, kleine woordenschat en weinig motivatie om
te lezen (Cito, 2010; onderwijsraad, 2009). De vertaling kan zorgen voor een verkeerde interpretatie
van de stellingen. In het Engels zou een stelling een net iets andere betekenis kunnen hebben dan in
het Nederlands, wat zou kunnen zorgen voor een niet-valide respons. Ten tweede het woordgebruik,
vmbo leerlingen hebben veelal een lage woordenschat en begripsvorming. Hierdoor kunnen
bepaalde zinsnede niet begrepen worden. Zoals “het onder de knie krijgen”, “de leesaanpak is
nuttig” of “signaal woorden zijn de aanwijzingen”. Als derde de lengte van de items. De items
bevatten meerdere vragen in een, waardoor leerlingen niet goed weten wat ze moeten antwoorden.
Zoals dit voorbeeld: “Ik weet zeker dat ik de leestoets goed ga maken, zeker als ik kijk naar wat ik zelf
weet, wat de docent heeft verteld en hoe moeilijk de leestoets was”. In een vervolg onderzoek zou er
gebruik gemaakt kunnen worden van items die beter aansluiten bij deze doelgroep en gerichter zijn
op lezen.
De subschaal ‘motivatie’ en ‘metacognitieve leesstrategieën’ waren in dit onderzoek niet
betrouwbaar en de item-correlatie laag (Field, 2009). Om in verder onderzoek meer te kunnen
zeggen over de effecten van een interventie zou het doel van de interventie duidelijker benoemd
kunnen worden. De items over motivatie meten vooral het willen halen van hoge cijfers en het beter
willen doen dan anderen. Het doel van de leesinterventie was niet om betere cijfers te halen, de
leerlingen kregen ook geen cijfer voor de toets. Dit kan er mede voor gezorgd hebben dat de
betrouwbaarheid laag uitviel. De items over metacognitieve leesstrategieën gaan vooral over
plannen, monitoren en het reguleren van de tekst en er betekenis aan geven. Dit zijn strategieën die
een vmbo leerling niet van zelfstandig ontwikkeld. Zoals het stellen van vragen bij een tekst of het
van te voren bepalen wat je wel en niet gaat lezen, zijn strategieën die uitgaan van het begrijpen van
een tekst. Vmbo leerlingen gebruiken veelal het herhalen van moeilijke stukken of lezen gewoon de
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tekst, zonder gebruik te maken van leesstrategieën (Mortel, 2010). Een aanbeveling voor een
vervolgonderzoek zou dan ook zijn, dat de items voor het meten van motivatie worden aangepast
aan het doel van de tekst. Het meten van metacognitieve leesstrategieën zou pas later in het jaar
gemeten kunnen worden.
6.6 De lengte van de interventie
De interventie duurde maar zes weken, waarin de leerlingen elke strategie maar één keer hebben
geoefend. Om het gebruik van leesstrategieën beter te laten beklijven, zou de interventie langer
moeten duren. De interventie had ook geen effect op de mate van gebruik van leesstrategieën. Een
advies voor een vervolgonderzoek zou dan ook zijn dat de interventie minimaal een jaar moet duren
en dat meerdere keren de mate van strategiegebruik gemeten zou moeten worden. Door meerdere
keren te meten, kan de docent gericht feedback geven en de leerlingen die het moeilijk vinden om de
leesstrategieën te gebruiken nog extra te ondersteunen.
De rol van de docent stond in deze lessenserie centraal. De docent fungeerde als model en gaf
feedback op de gemaakte opdrachten. Feedback geven en model staan worden gezien als twee
krachtige instructiestrategieën om leerlingen leesstrategieën aan te leren. Om hier een duidelijke
uitspraak over te kunnen doen, zouden er in een vervolg onderzoek, items opgenomen kunnen
worden die direct verwijzen naar de rol van de docent. Een andere manier zou een lesopname en
een interview met leerlingen kunnen zijn.
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Bijlage A. Een voorbeeld van de tekst
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Vervolg A. Een voorbeeld van de opdrachten bij de tekst
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Vervolg A. Een voorbeeld van de opdrachten bij de tekst
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Bijalge B. De leestoets versie A

Voordat je de toets maakt
Je gaat een toets maken.
Je krijgt drie verschillende teksten met opdrachten erbij.
Je moet telkens de tekst goed lezen en de opdrachten maken.
Je krijgt eerst een voorbeeld.
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Voorbeeldtekst

Bakker Bakker en arts Arts
In het Brabantse dorpje Haps woonden vroeger een huisarts en een bakker met grappige
namen. Ze heetten meneer Arts en meneer Bakker. Toeval? Waarschijnlijk wel. Toch zijn de
meeste achternamen niet zomaar verzonnen. Tot in de 19de eeuw hadden niet alle Nederlanders
een achternaam. Pas in 1811 werd dat verplicht. Omdat ze een naam moesten verzinnen,
5

gebruikten veel mensen de naam van de provincie of stad waar ze vandaan kwamen. Dat werd
dan hun achternaam. Van Putten, bijvoorbeeld. Andere mensen kozen een naam die bij hun
beroep paste. Het zou dus best kunnen dat de voorouders van meneer Arts ook al dokters
waren. Maar er zijn ook veel mensen met een achternaam die toevallig heel grappig klinkt. In
10

combinatie met hun beroep bijvoorbeeld. Denk bijvoorbeeld aan meneer Tang, een tandarts in
Rotterdam. Of meneer van Dorst. Hij is eigenaar van een drankhandel in Rozendaal.

Tandartspraktijk Tang TS en Tang-Oey J S H
> Meer: Tandartsen

(Naar: Kidsweek Junior)

Opdracht a: Welke vraag past het beste bij deze tekst? Kies A, B, C of D.
A.

Waar ligt het dorpje Haps?

B.

Vanaf wanneer kregen alle Nederlanders een achternaam?

C.

Waar komen veel achternamen vandaan?

D.

Waarom heette de bakker uit Haps meneer Bakker?

Opdracht b: Wat betekent verplicht in regel 4? Kies A, B, C of D.
A.

dat je iets verzint

B.

dat je Nederlander bent

C.

dat je in de 19de eeuw leefde

D.

dat je iets moet (doen)
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De echte toets begint op de volgende bladzijde.
Veel succes!
Les tekst 1.

Tekst 1

Vaker en langer hooikoorts in Nederland
Steeds meer Nederlanders zullen langer last hebben van
hooikoorts. Ze hebben langer last van jeukende of
prikkende ogen. En hun neus blijft langer verstopt dan
normaal.
5

Ambrosiaplant
Arnold van Vliet heeft dit voorspeld. Hij werkt voor de universiteit van Wageningen. Volgens
hem zorgt een plant voor de hooikoorts: de ambrosiaplant. Er groeien steeds meer
ambrosiaplanten in Nederland. De plant bloeit tussen augustus en oktober. Er komen dan een
heleboel pollen van de plant af. Door dit stuifmeel, dat lijkt op heel fijn poeder, krijgen mensen

10

last van hooikoorts.
Warmte = groei
Ambrosia komt oorspronkelijk niet uit Nederland. In de Verenigde Staten en Zuid-Europa is de
ambrosiaplant de belangrijkste oorzaak van hooikoorts. Het wordt in Nederland steeds warmer.
Daarom groeien hier steeds meer ambrosiaplanten. En hebben we steeds meer last van de

15

pollen van deze plant. De ambrosiaplant groeit goed bij hoge temperaturen. De plant is moeilijk weg te
krijgen. Hij maakt namelijk heel veel zaden en groeit na het afmaaien snel weer aan.
(Naar: www.natuurkalender.nl)

Lees het stukje tekst onder het kopje ‘Ambrosiaplant’ (regel 5 tot en met 10).
Welke vraag wordt in dit stukje tekst beantwoord? Kies A, B, C of D.
A.

Wat is hooikoorts?

B.

Waar groeit de ambrosiaplant in Nederland?

C.

Waardoor krijgen steeds meer mensen last van hooikoorts?

D.

Waarom bloeit de ambrosiaplant tussen augustus en oktober?
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Waarom hebben steeds meer mensen tussen augustus en oktober last van hooikoorts? Kies A,
B, C of D.
A.

In die maanden is het het warmst.

B.

In die maanden bloeit de ambrosiaplant.

C.

In die maanden is de ambrosiaplant moeilijk weg te krijgen.

D.

In die maanden wordt het meeste onderzoek gedaan naar hooikoorts.

Lees het stukje tekst onder het kopje ‘Warmte = groei’ (regel 11 tot en met 16).
In welke zin staat het belangrijkste uit dit stukje tekst? Kies A, B, C of D.
A.

Ambrosia komt oorspronkelijk niet uit Nederland.

B.

In de Verenigde Staten en Zuid-Europa is de ambrosiaplant de belangrijkste oorzaak van
hooikoorts.

C.

In Nederland zijn er steeds meer pollen van de ambrosiaplant, omdat het hier steeds warmer
wordt.

D.

De ambrosiaplant maakt veel zaden en groeit na het afmaaien snel weer aan.

Wat betekent: ‘Ambrosia komt oorspronkelijk niet uit Nederland’ (regel 12)?
Kies A, B, C of D.
A.

Vroeger bestond er geen ambrosia in Nederland.

B.

Vroeger bestond er geen ambrosia in de Verenigde Staten.

C.

Vroeger bestond er wel ambrosia in Nederland, maar nu niet meer.

D.

Vroeger bestond er geen ambrosia in Zuid-Europa.

Wat heb je gedaan bij opdracht 4? Je mag zoveel rondjes zetten als je nodig vindt. Let op: geef
eerlijk antwoord. Je kunt hierbij geen fout antwoord geven.


Ik heb een stukje terug of verder gelezen.



Ik heb gekeken of een ander woord in de tekst ongeveer hetzelfde betekent.



Ik heb gekeken of een ander woord het tegengestelde betekent.



Ik heb gekeken of er werd uitgelegd wat het woord betekent.



Ik heb gekeken of ik al een stukje van het woord ken.



Iets anders: ……………………………………………………………..



Ik weet het niet.

Waar groeien de meeste ambrosiaplanten? Kies A, B, C of D.
A.

In Wageningen.

B.

In koude landen.
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C.

In warme landen.

D.

In Nederland.

In welke zinnen staat het belangrijkste uit deze tekst? Kies A, B, C of D.
A.

In Nederland zijn er steeds meer pollen van de ambrosiaplant, omdat het hier steeds warmer
wordt. Hierdoor hebben steeds meer mensen last van hooikoorts.

B.

In Nederland wordt het steeds kouder. Omdat de ambrosiaplant moeilijk weg te krijgen is, krijgen
steeds meer mensen last van hooikoorts.

C.

In Nederland groeien steeds meer ambrosiaplanten. Hierdoor hebben meer mensen in Nederland
last van hooikoorts dan in de Verenigde Staten en Zuid-Europa.

D.

In Nederland wordt het steeds droger. Hierdoor maakt de ambrosiaplant veel zaden en groeit hij
na het afmaaien snel weer aan.

Tekst 2 begint op de volgende bladzijde.
Lees tekst 2.

Tekst 2

Je ontvoerder als vriend
Stel je voor: je wordt ontvoerd of gegijzeld en dagenlang tegen je zin
vastgehouden. Zou jij vriendschap kunnen sluiten met jouw
ontvoerder of gijzelnemer? Mensen die het nog nooit hebben
meegemaakt, kunnen het zich niet voorstellen. Toch gebeurt het
5

best vaak. Er is zelfs een naam voor: het Stockholm-syndroom.
Bankovervaller verdedigd door gijzelaars
In 1973 heeft een man in de Zweedse hoofdstad Stockholm een bank
overvallen. Daarbij gijzelde hij vier vrouwen. Hij hield ze bijna een week

Deze man heeft een
boek geschreven over
zijn ontvoerders.

lang in de bank vast. Uiteindelijk bestormde de politie de bank en de overvaller werd opgepakt.
10

Toen de gijzelaars eindelijk vrij waren, verdedigden ze hem tegenover de politie! Eén van de
vrouwen bleef de bankovervaller zelfs bezoeken toen hij in de gevangenis zat.
Overleven
Het Stockholm-syndroom is een manier om te overleven. Het zit bijna automatisch in ieder
mens. Mensen die ontvoerd of gegijzeld zijn, zijn helemaal afhankelijk zijn van één persoon. Die

15

persoon beslist op dat moment over hun leven. Dan gaan mensen hun ontvoerder bijna vanzelf
als hun vriend zien. Op die manier proberen ze ervoor te zorgen dat ze niet in de steek worden
gelaten. Soms worden mensen zelfs verliefd op hun ontvoerder of gijzelnemer.
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Toch zit er vaak een grens aan het Stockholm-syndroom. Want ook al sluiten veel mensen
vriendschap met hun ontvoerder, als ze de kans krijgen om te vluchten, doen ze dat wel!
(Naar: Kidsweek, 1 september 2006)

Wat betekent het Stockholm-syndroom (regel 5)? Kies A, B, C of D.
A.

Mensen met het Stockholm-syndroom kunnen zich sommige dingen niet voorstellen.

B.

Mensen met het Stockholm-syndroom zijn bang voor hun ontvoerder of gijzelnemer.

C.

Mensen met het Stockholm-syndroom sluiten vriendschap met mensen die dagenlang vastzitten.

D.

Mensen met het Stockholm-syndroom sluiten vriendschap met hun gijzelnemer of ontvoerder.

Wat heb je gedaan bij opdracht 8? Je mag zoveel rondjes zetten als je nodig vindt. Let op: geef
eerlijk antwoord. Je kunt hierbij geen fout antwoord geven.


Ik heb een stukje terug of verder gelezen.



Ik heb gekeken of een ander woord in de tekst ongeveer hetzelfde betekent.



Ik heb gekeken of een ander woord het tegengestelde betekent.



Ik heb gekeken of er werd uitgelegd wat het woord betekent.



Ik heb gekeken of ik al een stukje van het woord ken.



Iets anders: ……………………………………………………………..



Ik weet het niet.

In regel 3 en 4 van de inleiding staat de zin: ‘Mensen die het nog nooit hebben meegemaakt
kunnen het zich niet voorstellen’. Waarnaar verwijst het woord het?
………………………………………………………………………………………………………………………

Lees het stukje tekst onder het kopje ‘Bankovervaller verdedigd door gijzelaars’ (regel 7 tot en
met 11). Welke vraag past het beste bij dit stukje tekst? Kies A, B, C of D.
A.

Waar ligt Stockholm?

B.

Waarom gijzelde de overvaller vier vrouwen bijna een week lang?

C.

Waar komt het woord ‘Stockholm-syndroom’ vandaan?

D.

Wanneer heeft een man in Stockholm een bank overvallen?

In dit stukje tekst staat de zin ‘Toen de gijzelaars eindelijk vrij waren, verdedigden ze hem
tegenover de politie!’.
Wie wordt er bedoeld met de gijzelaars?
………………………………………………………………………………………………………………………

Masterthesis OWK 2013

Monique van ’t Land – van Holst

336408

In dezelfde zin staat het woord hem. Waar verwijst dit woord naar?
………………………………………………………………………………………………………………………

Lees het stukje tekst onder het kopje ‘Overleven’ (regel 13 tot en met 19). Welke vraag gaat
over het belangrijkste van de tekst? Kies A, B, C of D.
A.

Waarom gaan mensen hun ontvoerder bijna vanzelf als hun vriend zien?

B.

Wat doen mensen als ze de kans krijgen om te vluchten?

C.

Op wie worden mensen die ontvoerd of gegijzeld zijn soms verliefd?

D.

Waarom zit er vaak een grens aan het Stockholm-syndroom?

In regel 14 staat het woord afhankelijk. Wat betekent dit: afhankelijk zijn van één persoon?
………………………………………………………………………………………………………………………

Wat heb je gedaan bij opdracht 15? Je mag zoveel rondjes zetten als je nodig vindt. Let op:
geef eerlijk antwoord. Je kunt hierbij geen fout antwoord geven.


Ik heb een stukje terug of verder gelezen.



Ik heb gekeken of een ander woord in de tekst ongeveer hetzelfde betekent.



Ik heb gekeken of een ander woord het tegengestelde betekent.



Ik heb gekeken of er werd uitgelegd wat het woord betekent.



Ik heb gekeken of ik al een stukje van het woord ken.



Iets anders: …………………………………………………………….



Ik weet het niet.

In welke zinnen staat het belangrijkste uit deze tekst? Kies A, B, C of D.
A.

Mensen die worden ontvoerd of gegijzeld worden dagenlang vastgehouden. Het is een manier
om te overleven. Dit heet het Stockholm-syndroom.

B.

Mensen die worden ontvoerd of gegijzeld verdedigen altijd hun ontvoerder of gijzelnemer
tegenover de politie. Dit heet het Stockholm-syndroom. Het is een manier om vriendschap te
sluiten met hun ontvoerder of gijzelnemer.

C.

Mensen die worden ontvoerd of gegijzeld sluiten soms vriendschappen met hun ontvoerder of
gijzelnemer. Dit heet het Stockholm-syndroom. Het is een manier om te overleven.

D.

Mensen die in Stockholm worden ontvoerd of gegijzeld lijden aan het Stockholm-syndroom. Het
is een manier om te overleven.

Tekst 3 begint op de volgende bladzijde.
Kijk goed naar tekst 3.
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Er is iets raars aan de hand met de tekst. Het grootste deel van de tekst is onleesbaar.
Lees de titel en de tussenkopjes.

Tekst 3
Tommie is het populairst







5

Vorig jaar Tijgertje






10

Max voor honden, Tommie voor katten









(Naar: www.kidsweek.nl, 12 september 2006)

Waar gaat de tekst over, denk je? Kies A, B, C of D.
A.

De populairste figuren uit het tv-programma Sesamstraat.

B.

De populairste huisdieren.

C.
D.

De populairste namen voor honden en katten.
De populairste figuren uit de film Winnie de Poeh.
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week 00 – 0 (maand) 2010 – Toets niveau AA

Vervolg B. de leestoets versie b

Voordat je de toets maakt
Je gaat een toets maken.
Je krijgt drie verschillende teksten met opdrachten erbij.
Je moet telkens de tekst goed lezen en de opdrachten maken.
Je krijgt eerst een voorbeeld.
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Voorbeeldtekst

Hoepeltje springen
Een hoogspringer komt niet zo snel thuis met brandblaren. Behalve als hij heeft
meegedaan aan de ‘Boerenspelen’ in India. Tijdens dat evenement doen
sporters wedstrijdjes in gevaarlijke plattelandssporten.
Spectaculaire stunts
5

Hoogspringen door brandende hoepels was dit jaar één van de spectaculairste
onderdelen. Twee scheidsrechters hielden de hoepels steeds een stukje hoger voor de
deelnemers. Die moesten er met hun handen naar voren doorheen duiken. De
sportwedstrijden op de Boerenspelen zaten allemaal vol met spectaculaire stunts. Dit om
de duizenden toeschouwers te vermaken. Zo konden de deelnemers ook meedoen aan

10

achterstevoren fietsen’, ‘auto trekken’ en ‘degen slikken’. Voor zover bekend zijn er geen
gewonden gevallen.
(Naar: Kidsweek, 9 februari 2007)

Opdracht a: Welke vraag past het beste bij deze tekst? Kies A, B, C of D.
E.

Waarom komen hoogspringers niet zo snel thuis met brandblaren?

F.

Wanneer worden de Boerenspelen gehouden?

G. Wat is ‘zwaarden slikken’?
H.

Wat zijn de ‘Boerenspelen’?

Opdracht b: Wat betekent spectaculair in regel 4 en 8? Kies A, B, C of D.
E.

heel bijzonder en spannend

F.

heel eng en naar

G. heel leuk en grappig
H.

heel saai en vervelend

Op de volgende bladzijde gaat de toets echt beginnen.
Veel succes!
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Lees tekst 1.

Tekst 1

Hinkstap-sprong naar school
Nederlanders worden veel te dik. Dat kost de regering geld. Dikke mensen
hebben vaak gezondheidsproblemen. En extreem dikke mensen kunnen
bijvoorbeeld nauwelijks werken. Daarom wil de overheid dat inwoners van
Nederland weer slank en gezond worden. Maar hoe krijg je dat voor elkaar?
5

Geen goed plan
Iedere keer verzint de regering een nieuwe campagne om iedereen gezond te krijgen. Zo
zijn er allerlei spotjes op de televisie geweest. Maar het lijkt niet veel effect te hebben.
Soms lijkt het wel of er geen goed plan zit achter de manier waarop een moderne
woonwijk is opgebouwd. Het is de hoogste tijd om bij het ontwerpen van de woonwijk

10

rekening te houden met de gezondheid van de bewoners, vinden onderzoekers.
Niet automatisch gezond
Wetenschappers en architecten dachten dat een
moderne woonwijk met brede straten en veel bomen
automatisch een gezonde wijk was met gezonde

15

bewoners. Maar dat is een misvatting. Dit blijkt uit
het onderzoek De gezonde wijk. De mensen in zo’n
nieuwbouwwijk pakken vaak de auto om
boodschappen te doen. Ze rijden ermee naar het
winkelcentrum. Ze parkeren er dichtbij. Ze laden alles

20

in en parkeren thuis weer vlak voor de deur om alles
uit te laden. En het groen dat er is? Dat is meer
geschikt om ernaar te kijken dan om erin te spelen. Mensen

Nieuwbouwwijk in Oud-Beijerland

in een oude buurt met smalle straatjes en weinig
parkeerplekken springen sneller op de fiets.
25

Meer bewegen
Wat moeten de architecten van nieuwe woonwijken dan doen? Moeten ze nu dicht op
elkaar geplakte buurten gaan ontwerpen? Buurten waar je niet kunt parkeren? “Dat nou
ook weer niet”, zeggen de onderzoekers. Ze hebben wel een paar goede tips om buurten
zo te maken dat ze de bewoners uitnodigen om meer te bewegen:

30

- Maak parkeerplaatsen een stukje van de huizen af.
- Maak looproutes naar school met tegels om over te hinkelen, paaltjes om over te
springen en muurtjes om over te klimmen.
- Leg veilige fietspaden aan.
Naar: Kidsweek, 2 februari 2007

In regel 4 van de inleiding staat de zin: ‘Maar hoe krijg je dat voor elkaar?’.
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Waarnaar verwijst het woord dat?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wat betekent de campagne (regel 6)? Kies A, B, C of D.
E.

een idee voor iets

F.

een manier om iets te doen

G. een uitgebreide actie om iets aan te prijzen
H.

een wet om iets voor elkaar te krijgen

Wat heb je gedaan bij opdracht 2? Je mag zoveel rondjes zetten als je nodig
vindt. Let op: geef eerlijk antwoord. Je kunt hierbij geen fout antwoord geven.


Ik heb een stukje terug of verder gelezen.



Ik heb gekeken of een ander woord in de tekst ongeveer hetzelfde betekent.



Ik heb gekeken of een ander woord het tegengestelde betekent.



Ik heb gekeken of er werd uitgelegd wat het woord betekent.



Ik heb gekeken of ik al een stukje van het woord ken.



Iets anders: ……………………………………………………………..



Ik weet het niet.

Lees het stukje tekst onder het kopje ‘Geen goed plan’ (regel 5 tot en met 10).
Welke vraag past het beste bij dit stukje tekst? Kies A, B, C of D.
E.

Waarom lijken campagnes van de regering niet veel effect te hebben?

F.

Wat is er aan de hand met moderne woonwijken?

G. Wat voor spotjes zijn er allemaal op de televisie geweest?
H.

Welke woonwijken houden rekening met de gezondheid van hun bewoners?

Lees het stukje tekst onder het kopje ‘Niet automatisch gezond’ (regel 11 tot en
met 24). Welke vraag gaat over het belangrijkste van de tekst? Kies A, B, C of D.
E.

Waarom zijn de bewoners van moderne woonwijken niet automatisch gezonde
mensen?

F.

Wat dachten wetenschappers en architecten over moderne woonwijken?

G. Wat is er aan de hand met het groen in moderne woonwijken?
H.

Wie springen er sneller op de fiets?

In regel 15 staat het woord misvatting. Wat betekent de misvatting?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Wat heb je gedaan bij opdracht 6? Je mag zoveel kruisjes zetten als je nodig
vindt. Let op: geef eerlijk antwoord. Je kunt hierbij geen fout antwoord geven.


Ik heb een stukje terug of verder gelezen.



Ik heb gekeken of een ander woord in de tekst ongeveer hetzelfde betekent.



Ik heb gekeken of een ander woord het tegengestelde betekent.



Ik heb gekeken of er werd uitgelegd wat het woord betekent.



Ik heb gekeken of ik al een stukje van het woord ken.



Iets anders: …………………………………………………………….



Ik weet het niet.

In regel 18-19 staat de zin ‘Ze rijden ermee naar het winkelcentrum’.
Wie worden er bedoeld met ze?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

In dezelfde zin (regel 18-19) staat het woord ermee. Waar verwijst dit woord
naar?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

In welke zinnen staat het belangrijkste uit deze tekst? Kies A, B, C of D.
A.

Nederlanders worden veel te dik. Architecten moeten nieuwe woonwijken ontwerpen
die de bewoners uitnodigen om meer te bewegen.

B.

Nederlanders worden veel te dik. En ondertussen wordt in Amsterdam een Kentucky
Fried Chicken tegenover een zwembad gebouwd.

C.

Nederlanders worden veel te dik. Iedere keer verzint de overheid een nieuwe
campagne om iedereen gezond te krijgen.

D. Wetenschappers en architecten denken dat een moderne woonwijk met brede
straten en veel bomen automatisch een gezonde wijk was met gezonde bewoners.
Lees tekst 2.

Tekst 2

Supermarkt voor kinderen
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Een supermarkt speciaal voor kinderen. Waarom heeft niemand daar eerder aan
gedacht? In New York is Kidfresh pas geopend. Alles wat je kunt kopen in deze
supermarkt is speciaal gemaakt voor kinderen tot 14 jaar.
Kant-en-klaar
5

Bij Kidfresh vind je vooral kant-en-klaar maaltijden voor kinderen. In twee gangpaden
zijn 35 maaltijden en een paar andere producten uitgestald. Als je er een maaltijd koopt,
kun je die meteen laten opwarmen. Opeten kan ook aan een tafel in de vorm van een
enorme sok.
Beetje flauw

10

Jake (10 jaar) was één van de eerste klanten. Hij is tevreden, vertelt hij, “maar het eten
was wel een beetje flauw. En de porties zouden niet groot genoeg zijn als ik écht honger
heb.” Het eten wordt klaargemaakt door kok Joe. Achter in de winkel staat hij te
jongleren met eten in een grote, open keuken.
Aardappelpuree en aardbeienketchup

15

Volgens Joe bestaat het populairste menu uit drie dingen. Als voorgerecht
zijn er de shapewiches. Dat zijn boterhammen zonder korst, gesneden in
allerlei vreemde vormen en belegd met erwtensaus en sla. Als
hoofdgerecht kiezen de meeste jonge klanten kipfilet met aardappelpuree
en aardbeienketchup. Als toetje is een kebab van kiwi, bosbessen,

20

aardbeien en ananas het populairst.
Heb je al honger? Dan moet je wel even sparen. Een maaltijd kost

Een shapewich

gemiddeld dertien euro. En je moet natuurlijk eerst even naar New York
vliegen.
Naar: Kidsweek Junior 2 februari 2007

In regel 1 en 2 van de inleiding staat de zin: ‘Waarom heeft niemand daar
eerder aan gedacht?’. Waarnaar verwijst het woord daar?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lees het stukje tekst onder het kopje ‘Kant-en-klaar’ (regel 4 tot en met 8).
In welke zin staat het belangrijkste uit dit stukje tekst? Kies A, B, C of D.
E.

Bij Kidfresh kun je maaltijden opeten aan een tafel in de vorm van een enorme sok.

F.

Bij Kidfresh kun je je maaltijd op laten warmen, als je er een maaltijd koopt.

G. Bij Kidfresh staan in twee gangpaden staan 35 maaltijden uitgestald.
H.

Bij Kidfresh vind je vooral kant-en-klaar maaltijden voor kinderen.
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In regel 5 en 6 staat: ‘In twee gangpaden zijn 35 maaltijden en een paar andere
producten uitgestald’. Wat betekent uitstallen? Kies A, B, C of D.
E.

klaarmaken om te verkopen

F.

reclame maken voor een product

G. verschuiven naar een later tijdstip
H.

zo neerzetten dat iedereen het kan zien

Wat heb je gedaan bij opdracht 13? Je mag zoveel rondjes zetten als je nodig
vindt. Let op: geef eerlijk antwoord. Je kunt hierbij geen fout antwoord geven.


Ik heb een stukje terug of verder gelezen.



Ik heb gekeken of een ander woord in de tekst ongeveer hetzelfde betekent.



Ik heb gekeken of een ander woord het tegengestelde betekent.



Ik heb gekeken of er werd uitgelegd wat het woord betekent.



Ik heb gekeken of ik al een stukje van het woord ken.



Iets anders: ……………………………………………………………..



Ik weet het niet.

Wat vond Jake, één van de eerste klanten, van het eten in Kidsfresh?
Kies A, B, C of D.
E.

Hij vond het eten een beetje te koud en het was niet genoeg.

F.

Hij vond het eten niet zout genoeg en het was een beetje weinig.

G. Hij vond het eten precies goed, hij was helemaal tevreden.
H.

Hij vond het eten te kinderachtig en het was een beetje weinig.

Lees het stukje tekst onder het kopje ‘Aardappelpuree en aardbeienketchup’
(regel 14 tot en met 23). Welke vraag wordt in dit stukje tekst beantwoord?
Kies A, B, C of D.
E.

Hoelang werkt Joe al als kok?

F.

Hoe smaken de shapewiches?

G. Waar wordt de aardbeienketchup gemaakt?
H.

Waaruit bestaat het populairste menu?

In welke zinnen staat het belangrijkste uit deze tekst? Kies A, B, C of D.
A.

De kok van Kidfresh staat achter in de winkel te jongleren met eten. Hij doet dat in
een grote, open keuken.

B.

Er is een supermarkt speciaal voor kinderen. Als je erheen wilt, moet je wel eerst
even naar New York vliegen.

C.

In New York is een supermarkt speciaal voor kinderen tot 14 jaar. Je vindt er vooral
kant-en-klaar maaltijden.
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D. Jake was één van de eerste klanten van een supermarkt voor kinderen. Hij was best
tevreden, maar vond het eten een beetje flauw

Tekst 3 begint op de volgende bladzijde.
Kijk goed naar tekst 3.
Er is iets raars aan de hand met de tekst. Het grootste deel van de tekst is
onleesbaar.
Lees de titel en de tussenkopjes.
Kijk naar het plaatje.

Tekst 3

Onzichtbaar gezond




In groente en fruit





Tekort





Uit een potje






 
Naar: Zo zit dat?! september 2006

Waar gaat de tekst over, denk je? Kies A, B, C of D.
E.

bacteriën

Masterthesis OWK 2013

Monique van ’t Land – van Holst

336408

F.

gezonde voeding

G. vitamines
H.

ziektes
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Bijlage C. De items van de eerste vragenlijst
Met deze vragenlijst is de mate van motivatie, angst, taskvalue en self-efficacy gemeten.

Begrijpend Lezen met Nieuwsbegrip

Algemene gegevens
Allereerst stellen we enkele vragen die van belang zijn voor de verwerking van de
onderzoeksgegevens. Je leerling-nummer vragen we uitsluitend om de vragenlijsten die jij
invult aan elkaar te kunnen koppelen.
Wat is je leerling-nummer?

Wat is je geboortejaar?

1

9

Ben je dyslectisch?
□ ja
□ nee
Wat is je geslacht?
□ jongen

□ meisje

Op De Meerwaarde krijgen de leerlingen maatwerk Nederlands, waarin begrijpend
lezen centraal staat. Dit onderzoek wil in kaart brengen of de leesaanpak die
aangeleerd wordt helpt bij het aanpakken van teksten en hoeveel invloed dit heeft op
jouw vertrouwen in jouw aanpak bij het lezen. Tijdens Nederlands leer je lezen aan
de hand van een stappenplan van Nieuwsbegrip. Het stappenplan Lezen wordt in de
vragenlijst aangeduid met leesaanpak.
In het kader van dit onderzoek vragen we je twee keer een vragenlijst in te vullen:
één na de herfstvakantie en één voor de kerstvakantie.
De vragenlijst bestaat uit een aantal uitspraken. De bedoeling is dat je aangeeft in
hoeverre deze uitspraken op jou van toepassing zijn. Dit doe je door een getal te
omcirkelen op een schaal die loopt van ‘helemaal niet op mij van toepassing’ (1) tot
en met ‘helemaal op mij van toepassing’ (7).
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Bijvoorbeeld:
Stel dat je vindt dat onderstaande uitspraak in grote mate op jou van toepassing is,
dan geef je dat als volgt aan:
Helemaal
niet op mij
van
toepassing
Ik denk dat wat ik hier leer ook in
andere vakken kan gebruiken

1

2

Helemaal
op mij van
toepassing

3

4

5

6

7

Er zijn geen ‘goede’ of ‘slechte’ antwoorden, het gaat om jouw mening.
Het is van belang dat je alle vragen serieus en in de gegeven volgorde beantwoordt.
Als je de vragenlijst hebt ingevuld, lever je deze in bij je docent.
Tot slot willen we benadrukken dat alle gegevens anoniem worden verwerkt.
Mocht je vragen hebben over dit onderzoek, dan kun je die stellen door een email te
sturen naar m.land@demeerwaarde.nl
Bedankt voor je deelname aan dit onderzoek.
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Omcirkel het getal dat het beste weergeeft in hoeverre de uitspraak op jou van
toepassing is.

Helemaal
niet op mij
van
toepassing

Helemaal
op mij van
toepassing

Ik vond het een uitdagende leestoets is, zodat
ik nieuwe dingen leer

1

2

3

4

5

6

7

Ik denk dat als ik elke keer de tekst op
dezelfde manier aanpak, ik de leesaanpak
wel onder de knie krijg

1

2

3

4

5

6

7

Bij het maken van de leestoets, denk ik altijd
dat anderen het wel beter zullen doen

1

2

3

4

5

6

7

Ik denk dat ik de leesaanpak ook bij andere
vakken kan gebruiken

1

2

3

4

5

6

7

Ik denk dat ik voor deze leestoets een heel
goed cijfer ga halen

1

2

3

4

5

6

7

Ik weet zeker dat ik een toets goed kan
maken, ook als de tekst heel moeilijk blijkt te
zijn

1

2

3

4

5

6

7

In de eerste plaats wil ik voor het maken van
de leestoets een goed cijfer halen

1

2

3

4

5

6

7

Ik denk tijdens het maken van de leestoets
steeds dat ik het niet goed kan

1

2

3

4

5

6

7

Het is mijn eigen schuld, als ik de leestoets
niet goed maak

1

2

3

4

5

6

7

Ik vind het belangrijk om de leesaanpak onder
de knie te krijgen, zodat ik de leestoets goed
kan maken

1

2

3

4

5

6

7

Ik ben er wel op uit een zo hoog mogelijk
cijfer te halen

1

2

3

4

5

6

7
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Helemaal
niet op mij
van
toepassing

Helemaal
op mij van
toepassing

Ik weet zeker dat ik de leesaanpak onder
de knie kan krijgen

1

2

3

4

5

6

7

Ik wil graag voor mijn leestoets een hoger
cijfer halen dan de meeste andere leerlingen
in mijn klas

1

2

3

4

5

6

7

Als ik de leestoets maak, denk ik altijd aan wat
er gebeurt als ik een onvoldoende haal

1

2

3

4

5

6

7

Ik weet zeker dat ik de leesaanpak ga
begrijpen, omdat de docent de leesaanpak
goed uitlegt.

1

2

3

4

5

6

7

Ik heb het liefst teksten die mij nieuwsgierig
maken, ook al zijn ze moeilijk

1

2

3

4

5

6

7

Ik ben geïnteresseerd in het maken van de
opdrachten bij deze leestoets

1

2

3

4

5

6

7

Als ik hard genoeg mijn best doe, zal ik de
leestoets goed kunnen maken

1

2

3

4

5

6

7

Tijdens het maken van de leestoets ben ik
altijd zenuwachting en druk van binnen

1

2

3

4

5

6

7

Ik weet zeker dat ik de leestoets heel goed
ga maken

1

2

3

4

5

6

7

Ik verwacht dat ik gemakkelijk een voldoende
haal voor de leestoets

1

2

3

4

5

6

7

Ik vind het fijn om alle opdrachten bij de tekst
helemaal te begrijpen

1

2

3

4

5

6

7

Ik denk dat de leesaanpak nuttig is bij het
maken van de leestoets

1

2

3

4

5

6

7
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Helemaal
niet op mij
van
toepassing

Helemaal
op mij van
toepassing

Ik hoop dat ik iets leer van het maken van de
leestoets, ongeacht welk cijfer ik voor de toets
haal

1

2

3

4

5

6

7

Als ik de leestoets niet goed maak, komt dat
doordat ik niet hard genoeg mijn best doe

1

2

3

4

5

6

7

Ik vind het leuk om de leestoets te maken

1

2

3

4

5

6

7

Ik vind het heel belangrijk om de leesaanpak
te leren, zodat ik de leestoets goed kan
maken

1

2

3

4

5

6

7

Mijn hart klopt in mijn keel, als ik de leestoets
maak

1

2

3

4

5

6

7

Ik weet zeker dat ik de leesaanpak die ik
nodig heb bij de leestoets onder de knie ga
krijgen

1

2

3

4

5

6

7

Ik wil de leestoets goed maken, omdat ik aan
anderen wil laten zien wat ik kan

1

2

3

4

5

6

7

Ik weet zeker dat ik de leestoets goed ga
maken, zeker als ik kijk naar wat ik zelf
weet, wat de docent heeft verteld en hoe
moeilijk de leestoets was.

1

2

3

4

5

6

7

Bijlage D. De items van de tweede vragenlijst.
Met deze vragenlijst is de mate van gebruik van leesstrategieën gemeten.

Dit deel van de vragenlijst brengt in kaart in hoeverre je de leesstrategieën al
toepast. Tijdens Nederlands leer je een tekst aanpakken met de leesstrategieën. Hoe
vaardiger je bent, des te beter kun je de tekst begrijpen.
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Omcirkel het getal dat het beste weergeeft in hoeverre de uitspraak op jou van
toepassing is.
Ik doe
dit
(bijna)
nooit

nu en
dan

meestal

Ik doe
dit
(bijna)
altijd

Ik stel mijzelf vragen over het onderwerp,
voordat ik begin met lezen

1

2

3

4

5

Ik bekijk de tekst eerst, voordat ik begin
met lezen

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Aan de hand van de signaal woorden
weet ik waar ik op moet letten

1

2

3

4

5

Ik bepaal van te voren wat ik wel of niet
lees

1

2

3

4

5

Ik maak tijdens het lezen gebruik van de
plaatjes bij de tekst

1

2

3

4

5

Ik gebruik de aanwijzingen in de tekst om
te begrijpen waar het overgaat

1

2

3

4

5

Ik snap dat woorden die schuin
geschreven staan belangrijk zijn

1

2

3

4

5

Tijdens het lezen, snap ik niet alles, dan
raad ik maar wat ze nu bedoelen

1

2

3

4

5

Na het lezen, klopt het wel wat ik had
geraden

1

2

3

4

5

meestal

Ik doe
dit
(bijna)
altijd

Ik controleer aan de hand van vragen
tijdens het lezen of ik het nog steeds
snap

Ik doe
dit
(bijna)
nooit
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Ik probeer aan de hand van de titel na te
gaan of ik al wat weet over het onderwerp

1

2

3

4

5

Ik lees moeilijke stukken van een tekst
vaak hardop

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Ik vind het moeilijk om mijn aandacht bij
het lezen te houden

1

2

3

4

5

Als we een tekst moeten lezen, ben ik als
eerste klaar met lezen

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Ik stop weleens onder het lezen om na te
denken over het onderwerp

1

2

3

4

5

ik krijg tijdens het lezen beelden in mijn
gedachten over het onderwerp

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Ik probeer oplossingen te bedenken als
het anders geschreven staat dan wat ik
dacht dat het zou zijn

1

2

3

4

5

Ik lees een moeilijk stukje tekst vaak 2
keer om het zo beter te begrijpen

1

2

3

4

5

meestal

Ik doe
dit
(bijna)
altijd

4

5

Ik lees de tekst langzaam en aandachtig

Ik besteed aandacht aan het lezen

Ik denk na over wat ik gelezen heb

Ik raad de betekenis van onbekende
woorden
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3

336408

Ik maak aantekeningen tijdens het lezen
1

2

3

4

5

Ik onderstreep belangrijke woorden of
zinnen tijdens het lezen

1

2

3

4

5

Ik maak gebruik van het stappenplan
tijdens het lezen

1

2

3

4

5

Ik probeer de tekst na te vertellen in
makkelijkere woorden

1

2

3

4

5

Tijdens het lezen, kijk ik terug naar de
titel of naar een vorige zin

1

2

3

4

5

Tijdens het lezen, stel ik mijzelf vragen,
om de tekst beter te begrijpen

1

2

3

4

5

- Einde van de vragenlijst -
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