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Samenvatting 

 

In deze scriptie is gekeken naar de invloed van eigennamen en verwijzingen naar personen op de AVI-

normering van kinderboeken. De AVI-normering is een veelgebruikt meetinstrument om de 

leesbaarheid van kinderboeken vast te stellen. Hier kan het onderwijs en de leesstof mee afgestemd 

worden op leerlingen door enerzijds leesboeken in te delen naar moeilijkheidsgraad, en anderzijds 

kinderen in te delen naar hun technisch leesniveau. 

 In het eerste deel is onderzocht hoe eigennamen de AVI-normering van kinderboeken 

beïnvloeden. Dit onderzoek borduurt voort uit op Slagmolen (2008). Het blijkt namelijk uit de praktijk 

dat auteurs en uitgeverijen de lengte van eigennamen wel degelijk manipuleren om op een bepaald 

AVI-niveau uit te komen. Onder andere woordlengte en dus ook de lengte van eigennamen, zijn een 

belangrijke factor in de AVI-formules. Uit de literatuurstudie blijkt echter dat kinderen eigennamen 

snel geautomatiseerd lezen en bovendien herkennen als een geheel in de tekst (Camblin, Ledoux, 

Boudewyn, Gordon & Swaab, 2007). De aanwezigheid van een lange eigennaam beïnvloedt de 

moeilijkheid van een tekst voor kinderen dan niet, maar het beïnvloedt de uitkomst van de 

leesbaarheidformules wel. Dat is tevens één van de bevindingen uit het corpusonderzoek van het eerste 

deel van deze scriptie onder een groot aantal kinderboeken, waarin eigennamen van verschillende 

lengtes (2, 4, 6, 8 en 10 letters) vergeleken zijn. Uit het corpusonderzoek blijkt vervolgens dat de optie 

om eigennamen mee te tellen als hoogfrequent woord, een andere factor uit de AVI-formules, 

hetzelfde effect heeft op het technisch leesniveau als wanneer eigennamen helemaal niet meetellen. 

Wel heeft dit een effect op het begrijpend leesniveau, het wordt namelijk omlaag gehaald door deze 

optie. Dit komt overeen met de theorie. En daarom is het meetellen van eigennamen als hoogfrequente 

woorden het advies wat uit dit onderzoek volgt aan de ontwikkelaar van de AVI-methode, het Cito. 

Wel moeten hiervoor goede instructies gespecificeerd worden om tot een eenduidige methode te 

komen. 

 In het tweede deel van deze scriptie is bekeken welke richtlijnen auteurs kunnen gebruiken bij 

het aanbrengen van moeilijkheid in verwijzingen naar personen. Uit onderzoek van Ackerman (1986) 

kan geconcludeerd worden dat jonge kinderen minder goed kunnen omgaan met referentiële 

verwijzingen dan volwassenen. Verder is er weinig bekend over de ontwikkeling van kinderen in de 

basisschoolperiode met betrekking tot verwijzingen naar personen. Daarom is in een exploratief 

corpusonderzoek gekeken naar de manier waarop kinderboekenauteurs omgaan met verwijzingen. Dit 

resulteert in een aantal richtlijnen voor auteurs en uitgeverijen bij het aanbrengen van moeilijkheid 

van verwijzingen in kinderboeken. Ten eerste geldt dat hoe hoger het AVI-niveau, hoe meer personen 

en personen van hetzelfde geslacht schrijvers kunnen opvoeren. Ten tweede moeten schrijvers 

ambigue verwijzingen voorkomen. Ten derde kunnen schrijvers de tekst vermoeilijken door de afstand 

tussen de verwijzing en de introductie van een persoon te vergroten. Ten slotte kunnen schrijvers 

moeilijkheid aanbrengen door het variatie in het gebruik van verschillende typen verwijzingen. 
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Hoofdstuk 1. Inleiding 

 

Leesbegrip, leesbeleving en leestechniek van kinderen stonden centraal bij de ontwikkeling van het 

innovatieproject Analyse Van Individualiseringsvormen (AVI) vanaf 1972. Het uitgangspunt hiervan 

is om het onderwijs en de leesstof af te stemmen op leerlingen door enerzijds leesboeken in te delen 

naar moeilijkheidsgraad, en anderzijds kinderen in te delen naar hun technisch leesniveau.  

 Inmiddels is dit AVI-systeem twee keer vernieuwd, recentelijk nog in 2008. Slagmolen (2008) 

heeft een inventarisatie gemaakt van de problemen die de laatste vernieuwing voor educatieve 

uitgeverijen met zich meebrengt. Zo blijkt het lastig voor schrijvers om op het hoogste AVI-niveau, 

AVI-plus, te schrijven. Ook hebben verschillende delen van een boek een hoger AVI-niveau dan het 

uiteindelijke niveau waarop het boek wordt ingedeeld. Verder lopen de door boeken veronderstelde 

technische en begrijpende leesvaardigheid nogal eens uiteen. Ten slotte is de veelvoorkomende 

woordfrequentielijst aan vernieuwing toe en is er het probleem van het meetellen van eigennamen. 

 Op dit laatste probleem ga ik in deze scriptie verder in. Een bekende ‘truc’ die schrijvers en 

uitgeverijen toepassen om op een gewenst AVI-niveau uit te komen is het manipuleren van de lengte 

van eigennamen van hoofdpersonen (Slagmolen, 2008). Recentelijk veranderden Stroo (2008) en Van 

Dam (2008) onder andere de naam van de hoofdpersoon, Ernstjan, naar de kortere naam Jan, om twee 

AVI-niveaus lager uit te komen. Deze verlaging komt onder andere doordat de factor woordlengte 

wordt meegerekend in de leesbaarheidsformules waarop AVI is gebaseerd. Maar wanneer namen van 

hoofdpersonen in een boek vaak herhaald worden, hoeft het lezen hiervan na een aantal keer niet 

moeilijk meer te zijn. Er zijn theorieën bekend die veronderstellen dat personen eigennamen 

geautomatiseerd lezen en als een geheel kunnen herkennen, alsof ze er een label aan toekennen 

(Camblin, Ledoux, Boudewyn, Gordon & Swaab, 2007). De aanwezigheid van een lange eigennaam 

beïnvloedt de moeilijkheid van een tekst voor kinderen dan niet, maar het beïnvloedt de uitkomst van 

de leesbaarheidformules wel.  

 Slagmolen (2008) heeft het effect van het gebruik van lange (vierletterige) en korte 

(achtletterige) namen op het technisch leesniveau vergeleken. Hoewel uit praktijkvoorbeelden van 

Uitgeverij Zwijsen blijkt dat het manipuleren van de lengtes van eigennamen een bruikbare methode is 

bij de uitkomst op een bepaald AVI-niveau, ondersteunen de resultaten van Slagmolen (2008) deze 

bevindingen uit de praktijk niet. Geen van haar resultaten was namelijk significant. Gezien het kleine 

corpus (n=27) beveelt Slagmolen aan om nader onderzoek met een groter corpus te doen naar de 

beïnvloeding van het AVI-niveau door het wel of niet meetellen van eigennamen in een tekst en de 

invloed van de lengte van eigennamen. Maar schrijvers gebruiken uiteraard niet alleen eigennamen om 

naar personen te verwijzen. Daarom is het interessant om te kijken naar andere manieren om naar 

personen te verwijzen, bijvoorbeeld referentiële verwijzingen, en wat de invloed hiervan is op de 

leesbaarheid van een tekst.  
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Naar aanleiding hiervan is de volgende hoofdvraag voor dit onderzoek geformuleerd: 

 

Hoe beïnvloeden eigennamen of verwijzingen naar personen de AVI-normering van kinderboeken? 

 

Om deze hoofdvraag te beantwoorden zijn twee deelvragen te specificeren, die door middel van 

literatuur- en corpusonderzoek beantwoord kunnen worden. 

 

1. Hoe beïnvloeden eigennamen de AVI-normering van kinderboeken? 

 

De eerste deelvraag borduurt voort op het onderzoek van Slagmolen (2008). In een literatuurstudie 

wordt gekeken naar de invloed van eigennamen op de AVI-normering van kinderboeken. In het 

corpusonderzoek wordt gekeken wat het effect van verschillende lengtes van namen (2, 4, 6, 8 en 10 

letters) op de uitkomsten van de technische en begrijpende leesformules van AVI is. Wanneer dit effect 

groot is, is het de vraag of eigennamen überhaupt mee moeten tellen en wat het effect is als 

eigennamen worden aangewezen als hoogfrequent woord. De resultaten kunnen een advies opleveren 

aan het Cito over de wenselijkheid van het meetellen van eigennamen in de AVI-formules. 

 

2. Welke richtlijnen kunnen auteurs gebruiken bij het aanbrengen van moeilijkheid in 

verwijzingen? 

 

De tweede deelvraag probeert op exploratieve wijze een verband te vinden tussen de ontwikkeling van 

kinderen en het gebruik verwijzingen naar personen in kinderboeken. In het corpusonderzoek wordt 

onder andere gekeken naar het aantal personen dat wordt opgevoerd, de manier waarop naar hen 

verwezen wordt en hoe groot de afstand is tussen de persoon en de verwijzing. De resultaten kunnen 

een advies opleveren aan educatieve uitgeverijen en schrijvers van kinderboeken over de manier 

waarop ze optimaal een bepaalde moeilijkheidsgraad in verwijzingen kunnen aanbrengen in teksten 

van bepaalde AVI-niveaus. Dit onderzoek is verkennend van aard en is gebaseerd op de manier 

waarop schrijvers momenteel omgaan met verwijzingen naar personen. 

 

In deze scriptie worden achtereenvolgens het theoretisch kader, de operationalisatie van het 

corpusonderzoek en de resultaten van de eerste deelvraag ‘invloed van eigennamen’ besproken in de 

hoofdstukken 2 tot en met 4. Vervolgens gebeurt hetzelfde voor de tweede deelvraag ‘moeilijkheid van 

verwijzingen’ (hoofdstukken 5 tot en met 7). Daarna volgt een overkoepelende conclusie met 

bijbehorende adviezen en richtlijnen in hoofdstuk 8. Het laatste hoofdstuk (9) bevat een discussie.  
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Hoofdstuk 2. Theoretisch kader – Invloed van eigennamen 

 

Om er achter te komen welke invloed eigennamen en de lengte van eigennamen hebben op de 

leesbaarheid van kinderboeken, is het noodzakelijk te weten hoe leesprocessen in zijn algemeen in zijn 

werk gaan. Daarmee begint dit hoofdstuk (sectie 2.1), om daarna dieper in te gaan op de manier 

waarop kinderen lezen (2.2). Vervolgens wordt de verwerking van eigennamen besproken (2.3). Ten 

slotte wordt gekeken op welke manier eigennamen in het AVI-systeem worden meegeteld en of het 

wenselijk is om namen mee te nemen in het systeem (2.4).  

 

2.1 Leesprocessen 

Voor een volwassen taalgebruiker, zoals een lezer of schrijver, is bekend welke mentale apparatuur hij 

ter beschikking heeft om het informatieverwerkingsproces uit te voeren. Sanders & Van Wijk (2002) 

geven een basisopzet weer van het mentale systeem voor productie en verwerking van taal, zoals te zien 

in afbeelding 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1. Procescomponenten, gegevensbestanden en opslagregisters voor de productie en verwerking van 

taal (Sanders & Van Wijk, 2002, p.48) 
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De linker kolom van het model geeft de procescomponenten weer van de spreker/schrijver (S), de 

rechterkolom die van de lezer/luisteraar (L). De middelste kolom biedt de hulpbronnen waarop de 

processen een beroep kunnen doen. De rijen bestaan uit conceptuele, talige en fysieke processen. De 

conceptuele processen slaan in tekstregisters tijdelijk de representatie op van de tekst zoals die op dat 

moment al is bedacht of begrepen, alsook informatie over de intenties en verwachtingen. Uit 

permanente kennisbestanden (het geheugen) wordt kennis van de wereld en over tekstconventies 

gehaald. De talige processen worden aangestuurd vanuit het mentale lexicon. Dit wordt twee keer 

aangesproken, namelijk één keer voor lemma-informatie en één keer voor lexeem-informatie. Lemma-

informatie omvat de betekenis van een woord en de grammatische kenmerken. Lexeem-informatie 

omvat de vormkenmerken zoals de plaats van de klemtoon of een sterk/zwak werkwoord. De fysieke 

processen vinden plaats op het niveau van de zintuigen en het spierstelsel. Deze processen hebben 

toegang tot patroonbanken waarin woord- en klankbeelden zijn opgeslagen.  

 

Volgens dit model doorloopt een lezer de volgende taken: 

1) het waarnemen van een taalsignaal door sensorische activiteiten van de ogen; 

2) het decoderen van de taalvorm die in het signaal besloten ligt; 

3) het begrijpen van de taalvorm door die te verbinden aan de voorafgaande taalvormen en allerlei 

kennis van de wereld.  

 

Hoewel de eerste taak altijd een vereiste is, hoeven de taken niet per definitie in een bepaalde volgorde 

plaats te vinden. De verwerking van woorden kan zowel bottom-up als top-down plaatsvinden 

(Sanders & Van Wijk, 2002). Bij bottom-up verwerking vindt eerst een stimulus onderaan het 

zenuwstelsel plaats. Vervolgens wordt naar een hoger niveau van analyse overgeschakeld. Er vinden 

dan eerst sensorische activiteiten plaats, vervolgens de lagere orde decodeerprocessen en daarna pas de 

hogere orde decodeerprocessen. Top-down verwerking vindt plaats wanneer de analyse van een hoger 

systeem invloed heeft op lagere systemen. Een voorbeeld hiervan is dat de titel van een tekst ervoor 

zorgt dat relevante kennis geactiveerd wordt. Het risico van top-down verwerking is dat er incorrecte 

voorspellingen kunnen ontstaan (Singer, 1990). 

 

2.2 Technisch en begrijpend lezen 

Het model van Sanders & Van Wijk (2002) biedt inzicht in de leesprocessen van volwassenen. Maar is 

dit vergelijkbaar met de manier waarop kinderen lezen? In leesbaarheid van kinderboeken wordt 

onderscheid gemaakt tussen enerzijds technische leesbaarheid en anderzijds begrijpende leesbaarheid. 

Met technisch lezen wordt het verklanken van woorden en zinnen bedoeld, ook wel leestechniek 

genoemd. Lezers verbinden nog geen betekenis aan het gelezene (Van der Leij, Struiksma & Vieijra, 

1995). Dit komt overeen met de taken ‘waarnemen’ en ‘decoderen’ uit het model van Sanders & Van 
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Wijk (2002). Betekenis komt pas aan de orde tijdens het begrijpend lezen: “Begrijpend lezen is een 

complex proces waarbij kennis en vaardigheden van de lezer belangrijk zijn. Zo moet de lezer 

inferenties maken en de kennis die hij al bezit integreren met wat hij leest. Ook moet hij zijn 

leesgedrag controleren en nagaan of hij begrijpt wat hij leest. Als dit niet het geval is, moet hij weten 

wat hij kan doen om toch tot tekstbegrip te komen” (Verhoeven, 1991, p. 125). Dit ‘begrijpen’ komt 

overeen met de derde taak volgens het model van Sanders & Van Wijk (2002). 

Van Dijk & Kintch (1983) onderscheiden verschillende manier van begrijpen. Volgens hen 

maakt de lezer representaties op drie verschillende niveaus. Ten eerste de surface form, de 

oppervlakterepresentatie. Dit is de letterlijke vorm van een tekst. Deze representatie raakt dan ook het 

meest het technisch lezen, omdat het puur gaat om het decoderen van de afzonderlijke letters en 

woorden. Ten tweede de text base representatie. Dit is de propositionele inhoud van individuele 

zinnen die de betekenis van individuele zinnen weergeeft. Ten derde wordt de representatie van het 

situation model onderscheiden. In deze representatie vormt de lezer zich een visuele verbeelding van 

een situatie en combineert deze met voorkennis. Bovendien worden er verbanden tussen de 

verschillende zinnen van een tekst gelegd, waardoor een representatie van de gehele tekst ontstaat. 

Begrijpend lezen vindt dan ook plaats in de representatie van het situatiemodel. Hoewel de 

verschillende representaties bedoeld zijn voor hele teksten, worden de verschillen door middel van een 

voorbeeldzin verduidelijkt in afbeelding 2. 

 

 

Surface form 

 

 

Text base 

 

 

Situation model 
 

 
 

Afbeelding 2. Voorbeeld tekstrepresentatie ‘The prince holds the princess’ (Kamalski, 2007, p.29) 

 

De manier van leesverwerking van kinderen hangt samen met de ontwikkeling van processen en 

kennisbestanden wanneer kinderen ouder worden. Kinderen van zes tot en met zeven jaar (in groep 

drie en begin groep vier) leren een relatie te leggen tussen gesproken en gedrukte woorden. Ze leren 

eenvoudige woorden te verklanken, door klankzuivere woorden te leren lezen. “Het lezen is allereerst 

gericht op het decoderen, en daarna pas op de betekenis, meer op het medium dan op de boodschap 

(bottom-up)” (Kurvers & Mooren, 1989, p.176). In een volgend stadium leren kinderen (van zeven en 

acht jaar, in groep vier en vijf) steeds vloeiender lezen, dankzij consolidering van de 
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decodeervaardigheid. Doordat kinderen eenvoudige boekjes vloeiend kunnen lezen, kunnen ze meer 

aandacht besteden aan de betekenis van het gelezene. “Ook nu is het lezen voor een deel nog gericht op 

decoderen, op het medium in plaats van op de boodschap, maar met een overgang naar gerichtheid op 

de betekenis (van bottom-up naar top-down).” (Kurvers & Mooren, 1989, p.177). Mayer stelt dat 

automatisch decoderen een voorwaarde is voor leesbegrip: “Pas wanneer kinderen automatisch 

kunnen decoderen, is er aandacht voor begrip” (in: Hoving, 1999, p.88). Pas aan het einde van de 

basisschool (vanaf groep zes) gebruiken kinderen boeken om nieuwe kennis op te doen. “Net als in de 

allereerste fase is het lezen weer helemaal gericht op de betekenis, zonder dat het kind zich nog bewust 

is van het medium en alleen in lastige situaties wordt van die verworven decodeervaardigheid gebruik 

gemaakt” (Kurvers & Mooren, 1989, p.178).  

 Naar aanleiding van het ontwikkelingsperspectief zoals hiervoor geschetst zou gesteld kunnen 

worden dat de AVI-niveaus Start tot en met E3 specifiek gericht zijn op het technisch lezen. De 

niveaus M4 tot en met E5 zouden als een overgangsfase tussen technisch en begrijpend lezen gezien 

kunnen worden. Van AVI M6 tot en met Plus zouden de boeken en methodes puur gericht moeten 

zijn op het begrijpend lezen. 

 

2.3 Verwerking van eigennamen 

Verloopt het lezen van eigennamen nu hetzelfde als het lezen van andere woorden? Uit neurologische 

experimenten van Camblin et al. (2007) blijkt dat eigennamen door een lezer vaak als een geheel 

worden gezien in een tekst, er wordt als het ware een label aan eigennamen toegekend. Als 

onderzoeksmateriaal werden 160 sets van zinnen gebruikt, die onderverdeeld waren in context en type 

naam (nieuwe of herhaalde naam). Het onderzoek vond online (tijdens het lezen) plaats middels 

oogmetingen en een hersenscan. De onderzoekers kunnen een hoofdeffect van repetition priming 

constateren. Dit houdt in dat de eerste presentatie van een bepaalde stimulus invloed heeft op de 

manier waarop een individu zal reageren wanneer hij opnieuw aan die stimulus blootgesteld wordt 

(Goldstein, 2005). Een belangrijke kanttekening bij het onderzoek van Camblin et al. is dat de snelheid 

waarmee de teksten aan de proefpersonen gepresenteerd werd, iets lager ligt dan wanneer men in een 

natuurlijke conditie leest. Wanneer de proefpersonen in de tekst meerdere personen geïntroduceerd 

krijgen, treedt in het onderzoek een repeated-name penalty op. Dit houdt in dat het steeds herhalen 

van eigennamen een ‘straf’ oplevert, namelijk een verlenging van de leestijd. Gordon, Grosz en Gilliom 

(1993) onderzochten de herhaalde eigennaam in vergelijking met het gebruik van voornaamwoorden. 

Zij constateren dat namen alleen in zijn geheel worden gelezen, en hierdoor een langere leestijd 

opleveren, als ze op een prominente plaats in een zin voorkomen, bijvoorbeeld als de naam het 

onderwerp van een zin is.  

Het door Camblin et al. gevonden effect van repetition priming lijkt er op te wijzen dat bij het 

lezen van eigennamen top-down processen plaatsvinden. In het geval van eigennamen zou een top-
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down verwerking dus betekenen dat wanneer een kind een eigennaam leest, bijvoorbeeld van de 

hoofdpersoon die doorgaans vaak voorkomt, hij na enkele letters al door kunnen zou hebben dat het 

om die eigennaam gaat. In het geval van een bottom-up verwerking zou een kind een eigennaam keer 

op keer en letter voor letter decoderen. Dit zou dan geen geautomatiseerd proces worden naarmate het 

kind vordert in het boek en de naam dus vaker tegenkomt. 

 

2.4 Eigennamen in de AVI-methode 

Zoals uit het voorgaande blijkt, levert het lezen van eigennamen in een kinderboek 

hoogstwaarschijnlijk weinig problemen op voor lezers door onder andere automatisering en het 

labelen van de eigennamen. Toch worden eigennamen in het AVI-systeem meegewogen, voor zowel 

de technische als de begrijpende leesvaardigheid. De formule voor technisch lezen wordt aangeduid 

met CILT en de formule voor begrijpend lezen met CLIB. In de formules is het gemiddeld aantal 

letters per woord meegenomen. Daarnaast spelen hoogfrequente woorden een rol bij zowel technisch 

als begrijpend lezen. Verder is de type/tokenratio van invloed op het begrijpend lezen. De eerste keer 

dat een woord voorkomt telt het als ‘type’. Elke volgende keer wordt dit woord als ‘token’ geturfd. De 

verhouding hiertussen is de type/tokenratio. 

 

 

114,49 + 0,28 x % hoogfrequente woorden – 12,33 x gemiddeld aantal letters per woord 

 

CILT-formule 

 

 

46 – 6,603 x gemiddeld aantal letters per woord + 0,474 x % hoogfrequente woorden 

– 0,365 x type/tokenratio + 1,425 x gemiddeld aantal woorden per zin 

 

CLIB-formule 

 

Nu worden twee factoren die in beide formules voorkomen nader besproken. Ten eerste de factor 

woordfrequentie en ten tweede de factor woordlengte. 

 

Woordfrequentie  

De factor woordfrequentie in het AVI-systeem is gebaseerd op vergelijking met de lijst van duizend 

woorden die het vaakst voorkomen in teksten geschreven voor kinderen (Staphorsius, Krom & De 

Geus, 1988). Het effect van hoogfrequente woorden is in de AVI-formule van grotere invloed op het 

tekstbegrip dan op het technische leesniveau van kinderen. Over het algemeen wordt aangenomen dat 

hoogfrequente woorden eerder door een lezer worden herkend dan infrequente woorden, omdat 
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representaties van frequente woorden makkelijker toegankelijk zijn in het mentale lexicon (o.a. Ryder 

& Slater, 1988; Staphorsius, 1994). Een kanttekening hierbij is dat woordfrequentie niet per definitie 

iets zegt over de moeilijkheid van deze woorden (Anderson & Davison, 1988). Uit diverse onderzoeken 

blijkt dat kinderen het vermogen hebben om delen van woorden te herkennen, om daarmee het geheel 

te snappen (o.a. Berko, 1958; Nagy & Anderson, 1984;). Verder is het de vraag of moeilijke woorden 

direct van invloed zijn op de moeilijkheidsgraad van de tekst. Zowel het vervangen van moeilijke 

woorden voor makkelijke als het vooraf laten leren van moeilijke woorden laten nauwelijks effect op 

het tekstbegrip zien (o.a. Freebody & Anderson, 1983; Beck, McCaslin & McKeown, 1980). Ook zijn er 

theoretici die stellen dat naast een effect van frequente woorden het age-of-acquisition effect een grote 

rol speelt (bij Nederlandse basisschoolleerlingen: Brysbaert et al., 1996). Dit wil zeggen dat woorden 

die eerder geleerd worden makkelijker en sneller te begrijpen zijn. Wat betreft eigennamen zijn er 

namen denkbaar die veel kinderen over het algemeen eerder kennen. Bijvoorbeeld van 

televisieprogramma’s: Bob de Bouwer en Bert & Ernie.  

In de frequente woordenlijst komen enkele eigennamen voor, namelijk: Erik, Fransje, Gerrit, 

Jan, Jossy, Kees, Ko, Luuk, Maarten, Michiel, Mohammed, Paulus, Peter, Pietje, Peter, Puk, Simon, 

Vincent, Wim en Willem (Slagmolen, 2008). Doordat slechts een paar willekeurige eigennamen 

voorkomen op de lijst, zullen alle andere eigennamen een tekst automatisch moeilijker maken in de 

uitkomsten van de formules. Maar eigennamen kunnen binnen een tekst als hoogfrequent aangeduid 

worden, bijvoorbeeld namen die vaak voorkomen zoals van hoofdpersonen. In de AVI-methodiek 

worden alle eigennamen daarom gelabeld als hoogfrequente woorden. De richtlijnen (in: Evers, 2008) 

die hiervoor gelden zijn echter niet eenduidig. Gesteld wordt namelijk dat alle voor- en roepnamen als 

hoogfrequent moeten worden aangewezen. Wanneer een eigennaam echter maar één keer voorkomt 

zal dit woord niet hoogfrequent zijn binnen een tekst, maar wel als dusdanig worden gelabeld. 

Daardoor maken deze namen de tekst makkelijker volgens de uitkomst van de formules, terwijl een 

geen positief effect van woordfrequentie te verwachten is. Het is een optie om alleen eigennamen van 

hoofdpersonen als frequente worden op te nemen, mits goed gedefinieerd. Daarnaast mogen 

achternamen volgens de richtlijnen nooit als hoogfrequent woord worden aangewezen. Dit kan 

problemen opleveren, bijvoorbeeld met buitenlandse namen. Is de Chinese naam Jin in Meester Jin een 

voornaam of een achternaam? Als voornaam zou dit wel als frequent woord worden aangewezen en als 

achternaam niet. Maar waarom zou het dan als achternaam die vaak voorkomt in een tekst geen 

hoogfrequent woord zijn? Deze richtlijnen zouden dus nader gespecificeerd moeten worden om 

eenduidig te zijn. 

 

Woordlengte 

In het AVI-systeem wordt er van uit gegaan dat teksten met langere woorden moeilijker zijn dan 

teksten met korte woorden. Datzelfde geldt voor eigennamen: hoe langer de naam hoe moeilijker de 
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tekst. Zoals uit de formules blijkt is woordlengte van grotere invloed op de technische dan op de 

begripsmatige leesvaardigheid. Dit komt overeen met de eerdere theorieën over een bottom-up 

verwerking en text-base representatie van jonge kinderen bij technisch lezen. Uit onderzoek blijkt dat 

woordlengte effect heeft op het herinneren van woorden middels een recall-taak. Korte woorden 

worden beter herinnerd dan lange (Baddely, 1975). Dit heeft te maken met het geheugen, zowel het 

korte- als het langetermijngeheugen (Tehan & Tolan, 2007). Nagy, Herman & Anderson (1985) stellen 

dat woordmoeilijkheid niet afhankelijk is van de lengte, maar van morfologische complexiteit, 

woordsoort, conceptuele moeilijkheid en de kracht van de contextuele ondersteuning voor het woord. 

Uit de theorie blijkt tevens dat namen waarschijnlijk als het ware als label gelezen zullen worden door 

kinderen (Caimblin et al., 2007). Door deze top-down verwerking zal het niet uitmaken of een naam 

kort of lang is, omdat kinderen de namen herkennen en als een geheel zien. Toch blijkt uit de praktijk 

dat manipulaties op het gebied van naamlengte worden gebruikt door schrijvers en uitgeverijen om op 

een bepaald AVI-niveau uit te komen (Slagmolen, 2008). Theoretisch geeft de lengte van eigennamen 

dus weinig aanleiding dat langere namen moeilijker zijn dan korte, maar het beïnvloedt de uitkomst 

van de leesbaarheidformules van de AVI-methode wel.  

 

2.5 Theorie geeft aanleiding tot corpusonderzoek 

De grote invloed van onder andere woordlengte op leesbaarheid in het AVI-systeem doet geen recht 

aan wat er uit de theorie bekend is over het automatiseren van het lezen van eigennamen en het labelen 

namen (Camblin et al., 2007). Het is van belang in het corpusonderzoek te kijken welke invloed 

verschillende lengtes van namen hebben op CILT- en CLIB-waarden en de bijbehorende AVI-niveaus. 

Daarnaast is het van belang te kijken wat de invloed is wanneer eigennamen als hoogfrequente 

woorden worden aangewezen en of het wenselijk is om eigennamen überhaupt mee te tellen in de 

formules van AVI.  
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Hoofdstuk 3. Operationalisatie – Invloed van eigennamen 

 

In dit hoofdstuk wordt de operationalisatie van het eerste corpusonderzoek gepresenteerd. Om een 

antwoord te kunnen geven op de eerste deelvraag zijn de volgende vragen van belang: 

- Welk effect hebben verschillende lengtes van namen (2, 4, 6, 8 en 10 letters) op de CILT-

waarden, de CLIB-waarden en het AVI-niveau? 

- Welk effect is er op CILT-waarden, CLIB-waarden en AVI-niveaus als eigennamen als 

hoogfrequent woord worden aangewezen? En welk effect is er op CILT-waarden, CLIB-

waarden en AVI-niveaus als eigennamen helemaal niet meetellen? 

Eerst wordt het gebruikte materiaal besproken (sectie 3.1). Vervolgens worden de verschillende 

manipulaties op de teksten (3.2) en de manier van meten van de teksten (3.3) uiteengezet. 

 

3.1 Materiaal 

Voor dit corpusonderzoek zijn 146 teksten en fragmenten van teksten gebruikt. De teksten zijn deels 

afkomstig van uitgeverij Zwijsen en deels beschikbaar gesteld door het Cito.1 Voor een overzicht van 

de gebruikte teksten zie bijlage 1. De lengte van de teksten varieert van twee tot enkele tientallen 

pagina’s. De teksten zijn verdeeld over de AVI-niveaus zoals te zien in tabel 1. Het niveau AVI-Start is 

niet meegenomen in de analyse, omdat teksten van dit niveau niet meetbaar zijn met het gebruikte 

computerprogramma (zie 3.3).  

 

Niveau Aantal teksten 

M3 3 

E3 16 

M4 20 

E4 10 

M5 19 

E5 15 

M6 14 

E6 14 

M7 15 

E7 6 

Plus 14 

Totaal 146 

Tabel 1. Verdeling corpus over niveaus 

                                                 
1 Ik wil Claudia Kennedie van het Cito en Marion van der Meulen van Uitgeverij Zwijsen hartelijk bedanken 

voor het beschikbaar stellen van de teksten. 
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3.2 Manipulaties 

Op de (fragmenten van) teksten zijn manipulaties uitgevoerd. Om een antwoord te geven op de eerste 

vraag zijn eigennamen in de tekst gemanipuleerd in lengte. Er zijn vijf tekstversies gecreëerd die met 

elkaar vergeleken worden: 

1. Eigennamen in de tekst die meer dan drie keer voorkomen worden gemanipuleerd tot de 

tweeletterige naam Co.  

2. Eigennamen in de tekst die meer dan drie keer voorkomen worden gemanipuleerd tot de 

vierletterige naam Koen.  

3. Eigennamen in de tekst die meer dan drie keer voorkomen worden gemanipuleerd tot de 

zesletterige naam Floris.  

4. Eigennamen in de tekst die meer dan drie keer voorkomen worden gemanipuleerd tot de 

achtletterige naam Benjamin.  

5. Eigennamen in de tekst die meer dan drie keer voorkomen worden gemanipuleerd tot de 

tienletterige naam Christiaan.  

Geen van deze namen komt voor in de frequente woordenlijst van Staphorsius et al. (1988). 

 

Om een antwoord te kunnen geven op de tweede vraag zijn de volgende drie tekstversies vergeleken:  

1. De originele tekst zonder manipulatie. Alle bestaande eigennamen blijven staan. 

2. Eigennamen die meer dan drie keer voorkomen in de tekst worden bewerkt (met \), waardoor 

eigennamen als hoogfrequent woord worden gelabeld. De eigennamen die gemanipuleerd zijn, 

worden dan als hoogfrequent woord meeberekend in de formules. 

3. Eigennamen die meer dan drie keer voorkomen worden verwijderd uit de tekst. Eigennamen 

tellen hierdoor helemaal niet mee in de berekeningen.  

 

Bij de manipulaties is gebruik gemaakt van de functie ‘vervangen’ in MS Word (2003). Hierbij zijn de 

opties ‘identieke hoofdletter/kleine letter’ en ‘identiek woord’ aangevinkt, zodat bijvoorbeeld de naam 

Co niet is gemanipuleerd in een woord als coördinatie of cola. 

 

3.3 Metingen 

Het meten van de teksten is gedaan met behulp van het computerprogramma P-CLIB (versie 3). Dit 

programma is door Cito ontwikkeld om automatisch de CILT- en CLIB-waarde en het bijbehorende 

AVI-niveau van een tekst te berekenen. De tekst wordt door het programma verdeeld in fragmenten 

van ongeveer 375 woorden. De uitdraai van het programma P-CLIB geeft een overzicht van de scores 

per fragment en van de gehele tekst. De uitkomst van CILT- en CLIB-waarde corresponderen met een 

AVI- of CLIB-niveau. De spreidingstabellen hiervan zijn te vinden in bijlage 2.  
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 Om te kijken of de effecten van naamlengte verschillen per AVI-niveau is deze factor 

meegenomen in de berekeningen. Omdat niet alle niveaus evenredig vertegenwoordigd zijn in de 

steekproef, zijn de teksten van AVI-niveaus samengevoegd per groep: AVI M3 en E3 vormen samen 

groep 3, AVI M4 en E4 vormen samen groep 4 enzovoort. In groep 7 is naast M7 en E7 ook het 

hoogste niveau, Plus, meegenomen.  

 Verschillen in AVI-niveaus voor de verschillende tekstversies zijn uitgedrukt in het verschil 

ten opzichte van het origineel. Dit is gedaan om het effect te voorkomen dat hogere AVI-niveaus per 

definitie hogere scores opleveren, wat daardoor al een verschil tussen de niveaus oplevert. De 

verschillen zijn bekeken in het licht van de oorspronkelijke AVI-niveaus en vervolgens samengevoegd 

in de niveaugroepen zoals hierboven besproken. In de vergelijkingen wordt uitgegaan van een 

vergelijking met in het ene geval de originele tekstversie en in het andere geval de versie met 

tweeletterige naam. Deze twee factoren scoren daarom altijd 0. Wanneer de tekstversie waarbij 

eigennamen helemaal niet worden meegenomen bijvoorbeeld twee AVI-niveaus lager ligt dan de 

originele tekstversie, is de score -2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3. Het programma P-CLIB (Evers, 2008, p.7). 
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Hoofdstuk 4. Resultaten – Invloed van eigennamen 

 

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de resultaten van de invloed van naamlengte (sectie 4.1) en 

het meetellen van eigennamen (4.2) besproken voor CILT- en CLIB-waarden en AVI-niveaus. Ten 

slotte worden de belangrijkste resultaten samengevat in sectie 4.3. 

 

4.1 Invloed van naamlengte  

Voor een berekening van de invloed van naamlengte is een meerweg-ANOVA-toets toegepast met het 

statistiekprogramma SPSS. De verschillen in CILT- en CLIB-waarden en AVI-niveaus van de 

verschillende lengtes van namen (2, 4, 6, 8 en 10 letters) worden gepresenteerd in de tabellen 2 

(resultaten voor de CILT-waarden), 3 (resultaten voor CLIB-waarden) en 4 (resultaten voor de 

verschillen in AVI-niveaus). 

 

 Tweeletterige 

naam 

Vierletterige 

naam 

Zesletterige 

naam 

Achtletterige 

naam 

Tienletterige 

naam 

Totaal 

Groep 3 56,8 (1) 57 (0,1) 59,2 (1,3) 60,4 (1,8) 61,6 (2,3) 59,2 (2,3) 

Groep 4 60,1 (1,6) 61,2 (1,4) 62,6 (1,5) 63,8 (1,8) 65 (2,2) 62,5 (2,5) 

Groep 5 64,5 (1,5) 65,4 (1,4) 66,5 (1,2) 67,5 (1,4) 68,5 (1,6) 66,5 (2) 

Groep 6 68,6 (1,5) 69,4 (1,3) 70,3 (1,1) 71,1 (1) 71,9 (1,1) 70,3 (1,7) 

Groep 7 73,8 (2,8) 74,4 (2,7) 75 (2,6) 75,7 (2,6) 76,3 (2,6) 75 (2,8) 

Totaal 65,6 (6,2) 66,5 (5,9) 67,5 (5,7) 68,4 (5,5) 69,4 (5,4) 67,5 (5,9) 

Tabel 2. Resultaten CILT-waarden (standaarddeviatie) 

 

CILT-waarden 

In tabel 2 is af te lezen dat de CILT-waarden stijgen naarmate de namen langer worden. Bij de kortste 

naam is de gemiddelde CILT-waarde 65,6 en bij de langste naam is dit 69,4. De verschillen in lengte 

van de namen zijn significant (F=97,7; df=4,705; p<0,001). Uit de posthoc-Scheffe-toets blijkt dat de 

significantie van de verschillen voortkomt uit de verschillen tussen alle naamlengtes. Een verschil van 

twee letters is dus al voldoende om een significante verhoging in de CILT-waarde te veroorzaken. Ook 

in de niveaugroepen is een oplopend verschil te zien in CILT-scores, wat tevens significant is 

(F=1576,4; df=4,705; p<0,001). Uit de posthoc-Scheffe-toets blijkt dat de verschillen tussen alle 

niveaugroepen significant zijn voor de CILT-waarden. Er kan geen interactie-effect tussen de lengte 

van namen en de verdeling over niveaugroepen geconstateerd worden (F=1,5; df=16,705; p=0,095). De 

stijging doet zich dus voor bij alle niveaugroepen. 
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 Tweeletterige 

naam 

Vierletterige 

naam 

Zesletterige 

naam 

Achtletterige 

naam 

Tienletterige 

naam 

Totaal 

Groep 3 6,3 (10,6) 7,2 (10,8) 8,7 (10,7) 9,9 (10,6) 11,2 (10,6) 8,7 (10,6) 

Groep 4 14,6 (9,8) 15,4 (9,8) 17,3 (9,4) 18,6 (9,3) 20 (9,2) 17,2 (9,6) 

Groep 5 32,7 (10) 33,5 (10) 34,9 (9,4) 35,9 (9,2) 37 (8,9) 34,8 (9,5) 

Groep 6 48,6 (7,8) 49,4 (7,5) 50,4 (7,2) 51,3 (6,9) 52,2 (6,7) 50,4 (7,3) 

Groep 7 64 (9,5) 64,8 (9,3) 65,5 (9,1) 66,2 (8,9) 66,9 (8,8) 65,5 (9,1) 

Totaal 36,1 (22,8) 36,9 (22,8) 38,2 (22,3) 39,2 (22) 40,2 (21,7) 38,1 (22,3) 

Tabel 3. Resultaten CLIB-waarden (standaarddeviatie) 

 

CLIB-waarden 

De resultaten van de CLIB-waarden zijn vergelijkbaar met die van de CILT-waarden. De CLIB-

waarden stijgen naarmate de naam langer wordt. De in tabel 3 gerapporteerde verschillen zijn 

significant (F=4,7; df=4,705; p<0,002). Uit de posthoc-Scheffe-toets blijkt dat de significantie 

veroorzaakt wordt door het verschil tussen twee- en tienletterige namen. Een verlenging van een naam 

heeft dus pas effect op de CLIB wanneer de naam minstens acht letters langer wordt. Ook het verschil 

tussen de niveaugroepen is oplopend en significant (F=894,2; df=4,705; p<0,001). De posthoc-Scheffe-

toets toont aan dat alle niveaugroepen significant van elkaar verschillen in CLIB-waarde. Voor de 

CLIB-waarden geldt daarnaast dat er geen interactie-effect bestaat tussen de lengte van namen en de 

verdeling over de niveaugroepen (F=0,069; df=16,705; p=1). Dit betekent dat de stijging van CLIB-

waarden zich voordoet bij alle niveaugroepen. 

 

 Tweeletterige 

naam 

Vierletterige 

naam 

Zesletterige 

naam 

Achtletterige 

naam 

Tienletterige 

naam 

Totaal 

Groep 3 0 (0) 0,8 (0,6) 1,2 (0,8) 1,5 (0,8) 2,1 (1,4) 1,1 (1,1) 

Groep 4 0 (0) 0,4 (0,5) 1 (0,6) 1,5 (1) 2,1 (1,1) 1 (1,1) 

Groep 5 0 (0) 0,5 (0,5) 1 (0,7) 1,6 (0,7) 2 (1) 1 (1) 

Groep 6 0 (0) 0,4 (0,5) 0,7 (0,6) 1,3 (0,8) 1,6 (1,1) 0,8 (0,9) 

Groep 7 0 (0) 0,4 (0,5) 0,8 (0,7) 1 (0,9) 1,1 (1,2) 0,7 (0,9) 

Totaal 0 (0) 0,5 (0,5) 0,9 (0,7) 1,4 (0,9) 1,8 (1,2) 0,9 (1) 

Tabel 4. Resultaten verschillen in AVI-niveaus (standaarddeviatie) 

 

Verschillen in AVI-niveaus 

Hoewel de volgende resultaten worden gepresenteerd aan de hand van geclusterde groepen, zijn de 

verschillen in AVI-niveaus niet bepaald per groep maar per niveau. Zoals uit tabel 4 blijkt, stijgt het 

AVI-niveau naarmate de naamlengte stijgt. Dit is significant (F=128,2; df=4,705; p<0,001). Uit de 
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posthoc-Scheffe-toets blijkt dat de significantie door de verschillen tussen alle lengtes van namen 

veroorzaakt wordt. De scores per niveaugroep verschillen tevens significant (F=8,1; df=4,705; 

p<0,001). Er is een interactie-effect gevonden tussen het aantal letters van een naam en de verdeling 

over de niveaugroepen (F=1,9; df=16,705; p=0,02). Uit de posthoc-toets blijkt dat het verlengen van 

een eigennaam tot 6, 8 of 10 letters een veel groter effect heeft bij de lagere niveaus (groep 3, 4 en 5) 

dan bij groep 7.  

 

4.2 Meetellen van eigennamen  

In deze paragraaf worden de effecten van het wel en niet meetellen van eigennamen bekeken. Een 

originele tekstversie, een tekstversie waarbij eigennamen als hoogfrequent woord meetellen en een 

tekstversie zonder eigennamen worden met elkaar vergeleken middels meerweg-ANOVA-toetsen. De 

resultaten zijn af te lezen in de tabellen 5 (resultaten voor CILT-waarden), 6 (resultaten voor CLIB-

waarden) en 7 (resultaten voor verschillen in AVI-niveaus).  

 

 Originele tekst Namen als 

frequent woord 

Tekst zonder 

eigennamen 

Totaal 

Groep 3 57,9 (0,8) 56,6 (1) 56,7 (1,1) 57,1 (1,1) 

Groep 4 61,3 (1,5) 60 (1,8) 60 (1,7) 60,5 (1,8) 

Groep 5 65,7 (1,2) 64,7 (1,4) 64,6 (1,5) 65 (1,5) 

Groep 6 70 (1,1) 69 (1,3) 68,8 (1,5) 69,3 (1,4) 

Groep 7 75 (2,6)  74,2 (2,7) 73,6 (4,7) 74,2 (3,5) 

Totaal 66,8 (6,1) 65,8 (6,4) 65,6 (6,4) 66,1 (6,3) 

Tabel 5. Resultaten CILT-waarden (standaarddeviatie) 

 

CILT-waarden 

Zoals te zien in tabel 5 liggen de gemiddelden in CILT-waarden vrij dicht bij elkaar. De waarde van de 

tekst waarbij eigennamen als hoogfrequent woord zijn aangewezen en de tekst waarbij eigennamen 

helemaal niet meetellen liggen beide één punt onder de waarde van de originele tekst. Deze verschillen 

zijn significant (F=14,3; df=2,423; p<0,001). Uit de posthoc-Scheffe-toets blijkt dat de CILT-waarde 

van de originele tekstversie significant verschilt van zowel de versie met woordfrequentie als de versie 

zonder eigennamen. Ook de oplopende verschillen in de niveaugroepen zijn significant (F=880,8; 

df=4,423; p<0,001). Deze verschillen blijken uit de posthoc-analyse significant voor de verschillen 

tussen alle niveaugroepen. Er bestaat geen interactie-effect tussen de tekstversies en de verdeling over 

de niveaugroepen (F=0,14; df=8,423; p=0,997). De verschillen doen zich dus voor bij alle 

niveaugroepen. 
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 Originele tekst Namen als 

frequent woord 

Tekst zonder 

eigennamen 

Totaal 

Groep 3 7,2 (10) 2,6 (10,6) 6,8 (10,2) 5,5 (10,3) 

Groep 4 16,1 (9,6) 11,7 (10,7) 15,7 (10) 14,5 (10,2) 

Groep 5 34,3 (9,9) 31,3 (11,6) 33,7 (9,7) 33,1 (10,4) 

Groep 6 48,9 (9,4) 47,3 (8,4) 49,6 (7,7) 48,5 (8,4) 

Groep 7 65,7 (9,1) 63,6 (9,9) 65,9 (8,9) 65 (9,3) 

Totaal 37,4 (22,9) 34,3 (24,1) 37,2 (23) 36,3 (23,3) 

Tabel 6. Resultaten CLIB-waarden (standaarddeviatie) 

 

CLIB-waarden 

De gemiddelde CLIB-waarden van de originele tekst en de tekst zonder eigennamen zijn vrijwel gelijk. 

De tekst waarbij eigennamen als hoogfrequent zijn benoemd heeft een veel lagere gemiddelde CLIB-

waarde. Deze verschillen zijn significant (F=4,6; df=2,423; p=0,011). Het verschil tussen de AVI-

niveaus, dat oplopend is, is tevens significant (F=520,3; df=4,423; p<0,001). Uit de posthoc-Scheffe-

toets blijkt dat de CLIB-waarde van de tekst waarbij eigennamen hoogfrequent zijn significant 

verschilt van zowel de originele tekstversie als de versie zonder eigennamen. Er is geen interactie-effect 

te constateren op het gebied van CLIB-waarden (F=0,14; df=8,423, p=0,997), wat inhoudt dat de 

verschillen zich voordoen bij alle niveaugroepen. 

 

 Originele tekst Namen als 

frequent woord 

Tekst zonder 

eigennamen 

Totaal 

Groep 3 0 (0) -0,5 (0,5) -0,5 (0,6) -0,3 (0,5) 

Groep 4 0 (0) -0,5 (0,6) -0,4 (0,5) -0,3 (0,5) 

Groep 5 0 (0) -0,6 (0,6) -0,6 (0,5) -0,4 (0,5) 

Groep 6 0 (0) -0,5 (0,5) -0,6 (0,6) -0,3 (0,5) 

Groep 7 0 (0) -0,3 (0,4) -0,5 (0,6) -0,3 (0,5) 

Totaal 0 (0) -0,5 (0,5) -0,5 (0,6) -0,3 (0,5) 

Tabel 7. Resultaten verschillen in AVI-niveaus (standaarddeviatie) 

 

Verschillen in AVI-niveaus 

Hoewel de volgende resultaten worden gepresenteerd aan de hand van geclusterde groepen, zijn de 

verschillen in AVI-niveaus niet bepaald per groep maar per niveau. Het verschil in AVI-niveau van 

zowel de tekst waarbij namen als hoogfrequente woorden zijn gelabeld als de tekst zonder eigennamen 

is een half niveau lager dan het origineel. Dit verschil is significant (F=59,3; df=2,423; p=0,001). Uit de 

posthoc-Scheffe-toets blijkt dat de verschillen in AVI-niveaus van de originele tekstversie significant 
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verschillen met zowel de versie met hoogfrequente eigennamen, als de versie zonder eigennamen. 

Tussen de verschillende niveaugroepen is nauwelijks verschil, dit is dan ook niet significant (F=1,4; 

df=4,423, p=0,23). De verschillen doen zich voor bij alle niveaugroepen; er bestaat geen interactie-

effect van AVI-niveau tussen de verschillende tekstversies en de niveaugroepen (F=1,01, df=8,423; 

p=0,43).  

 

4.3 Samenvatting van de belangrijkste resultaten 

Uit het corpusonderzoek blijkt dat de lengte van eigennamen in de onderzochte teksten een groot 

verschil maakt, zowel op het gebied van technisch als op het gebied van begrijpend lezen. De lengte van 

eigennamen geeft echter geen aanleiding dat eigennamen de moeilijkheid van een tekst beïnvloeden. 

Uit de theorie blijkt namelijk dat eigennamen waarschijnlijk top-down verwerkt worden en als een 

geheel herkend worden in de tekst (Caimblin et al., 2007). De resultaten van dit corpusonderzoek tonen 

aan dat wanneer eigennamen als hoogfrequente woorden worden meegenomen er vrijwel hetzelfde 

resultaat op het gebied van technisch lezen wordt geconstateerd als wanneer eigennamen helemaal niet 

mee zouden tellen. Het meetellen van eigennamen als hoogfrequente woorden heeft echter wel een 

effect op het begrijpend lezen, het niveau wordt namelijk omlaag gehaald door deze optie.  
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 Hoofdstuk 5. Theoretisch kader – Moeilijkheid van verwijzingen 

 

Uit het vorige hoofdstuk blijkt onder andere dat de lengte van eigennamen geen bruikbare factor is om 

moeilijkheid aan te brengen in kinderboeken. Bovendien worden in een tekst uiteraard niet alleen 

eigennamen gebruikt om naar personen te verwijzen. Het steeds herhalen van eigennamen blijkt zelfs 

helemaal niet effectief in leestijd (Gordon, Grosz & Gilliom, 1993). Daarom is het interessant te kijken 

naar andere linguïstische middelen om naar personen te verwijzen in teksten en of hiermee variatie in 

moeilijkheid wordt aangebracht in kinderboeken. Dit hoofdstuk begint met algemene adviezen over 

verwijzen naar personen (sectie 5.1). Vervolgens wordt bekeken of deze adviezen ook op kinderen van 

toepassing zijn (5.2). Ten slotte wordt ingegaan op bepaalde leesstrategieën die kinderen nog moeten 

leren om op correcte wijze om te gaan met verwijzingen (5.3).  

 

5.1 Algemene adviezen over verwijzingen 

Wanneer kunnen auteurs beter eigennamen en wanneer beter pronomina (voornaamwoorden) 

gebruiken? Van Vliet (2008) is in haar onderzoek nagegaan welke regels en factoren ten grondslag 

liggen aan het afwisselend gebruik van eigennamen en pronomina in narratieve teksten. Uit een 

frequentieanalyse, gemaakt uit 282 handgeschreven teksten van een reproductietaak, blijkt dat 

wanneer er een tweede persoon wordt geïntroduceerd (een intervening referent), schrijvers vaker 

eigennamen gebruiken. Over het algemeen wordt dit gedaan om ambiguïteit te voorkomen, maar dit 

hoeft niet met ambiguïteit van de referenten te maken te hebben. Het gebruik van een eigennaam na 

een intervening referent gebeurt namelijk ongeacht of het getal of geslacht overeenkomt met de eerste 

persoon. Er blijkt daarnaast een relatie te zijn tussen het gebruik van ofwel een eigennaam ofwel een 

pronomen en discoursstructurerende factoren, zoals pagina- en gezichtspuntovergangen. Na dit soort 

breuken in de structuur van een tekst worden eerder eigennamen gebruikt. Ditzelfde geldt voor 

episodeovergangen. Mogelijk heeft het gebruik van eigennamen naast een identificerende functie ook 

een discoursstructurerende functie. Het gebruik van een eigennaam na een episodeovergang kan 

namelijk ook een communicatieve functie hebben die de structuur van het verhaal markeert. Over het 

algemeen geldt dat hoe meer de dimensies plaats, tijd en personage veranderen, hoe groter de neiging 

onder schrijvers is om een eigennaam te herhalen. Ook het visuele perspectief waaruit een verhaal 

wordt verteld en de mate waarin een hoofdpersoon zelf wordt opgevoerd als ‘conceptualiseerder’ van 

de inhoud van de zin waarin de verwijzing staat hebben invloed op de keuze voor eigennamen versus 

pronomina. In deze gevallen worden eerder pronomina ingezet om naar personen te verwijzen. Verder 

stijgt de voorkeur om pronomina te gebruiken, wanneer de referent hoger in de semantische ketting is 

gepositioneerd. Dat wil zeggen welke syntactische functie de persoon vervult, bijvoorbeeld onderwerp 

of lijdend voorwerp. Daarnaast ontstaat soms grote afstand tussen pronomina. Dit komt doordat 
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schrijvers variatie proberen aan te brengen in de manier waarop de naar personen verwijzen. Ze 

wisselen daarom eigennamen en pronomen af. De afstand tussen pronomina kan daardoor relatief 

groot worden. 

In de journalistiek geldt het advies aan schrijvers om het gebruik van steeds hetzelfde woord 

om naar personen te verwijzen te vermijden (Kussendrager & Van der Lugt, 2005). Er kan gebruik 

gemaakt worden van overkoepelende termen, zoals sportman voor atleet en bestuurder voor 

wethouder. Verder kunnen termen worden toegevoegd die informatie toevoegen, zoals de drievoudig 

wereldkampioen. Dit wordt met name in de sportjournalistiek vaak gebruikt. Zoals in onderstaand 

artikel, waarin Anky van Grunsven behalve met haar naam en achternaam wordt aangeduid als de 

Nederlandse amazone en de Brabantse. 

 

 

WEER GOUD VOOR ANKY  

van onze speciale verslaggevers  

 

HONGKONG -  Anky van Grunsven heeft het weer geflikt! Voor de derde 

opeenvolgende keer heeft de Nederlandse amazone het goud veroverd op de 

olympische individuele dressuur. Met haar paard Salinero showde ze in 

Hongkong een fenomenabele kür op muziek. De waardering van de jury was 

dan ook hoog. Met een score van 82,400 troefde Van Grunsven haar eeuwige 

rivale Isabell Werth ruimschoots af.  

Het derde individuele goud van Van Grunsven is voor Nederlandse begrippen een unicum. Met Bonfire 

behaalde de Brabantse in Syndey (2000) voor het eerst goud op de dressuur. Vier jaar geleden herhaalde ze, net 

als vandaag in Hongkong, met Salinero dat kunststukje in Athene.  

 

Artikel afkomstig uit De Telegraaf, 19-08-2008 (ingekort) 

 

De resultaten uit het onderzoek van Van Vliet (2008) kunnen worden omgezet in adviezen 

voor het gebruik van eigennamen versus pronomina. De adviezen uit de journalistiek duiden op het 

gebruik van met name zelfstandig naamwoorden om naar personen te verwijzen. Nu volgt een 

opsomming van deze adviezen voor schrijvers:  

• Gebruik na de introductie van een tweede personage een eigennaam wanneer je weer naar de 

eerst geïntroduceerde persoon wilt verwijzen; 

• Vermijd ambigue verwijzingen; 

• Herhaal de eigennaam bij een ‘breuk’ in de structuur van een tekst. Een ‘breuk’ doet zich bij 

voorbeeld voor bij een pagina-overgang, een gezichtspuntovergang, of een verandering van 

tijd, plaats of personage; 
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• Breng variatie aan in de manier waarop je naar personen verwijst. Dit kun je doen door niet 

alleen eigennamen en pronomina te gebruiken, maar ook gebruik te maken van 

overkoepelende termen en termen die informatie toevoegen. 

 

5.2 Kinderen en verwijzingen 

In de vorige paragraaf is op een rijtje gezet welke algemene adviezen er gelden voor het verwijzen naar 

personen. Maar gelden deze adviezen automatisch ook voor verwijzingen in kinderboeken? Ackerman 

(1986) heeft onderzoek gedaan naar referentiële coherentie waarbij hij kinderen in de 

basisschoolperiode en volwassenen heeft vergeleken. Met referentiële coherentie wordt de samenhang 

bedoeld die ontstaat doordat in een tekst verschillende woorden betrekking hebben op dezelfde 

referenten. Door hiertussen verbanden te leggen kan een lezer een coherente representatie van de 

informatie in een tekst maken (Sanders & Spooren, 2002). Ackerman (1986) vergeleek kinderen in de 

first grade (vergelijkbaar met groep 3), de fourth grade (vergelijkbaar met groep 6) en volwassenen met 

elkaar. In zijn experiment liet hij de proefpersonen korte teksten bestaande uit zes zinnen lezen over 

allerlei onderwerpen. Hierin manipuleerde hij onder andere de naam van de hoofdpersoon en de 

verwijzing hiernaar. In alle teksten kwam slechts één persoon voor. De naam werd altijd de eerste keer 

genoemd en vervolgens nogmaals genoemd (repeated name), of middels een beschrijving aangeduid 

(bijvoorbeeld ‘het meisje’), of helemaal niet meer genoemd. Uit resultaten op de begripsvragen 

achteraf blijkt dat bij het moeilijker maken van de referentiële coherentie door variatie in de manier 

van verwijzen de jongste groep het slechtst scoorde. Daarna volgen kinderen uit groep 6 en volwassen 

scoorden het best op tekstbegrip. Hieruit kan volgens de auteur geconcludeerd worden dat jonge 

kinderen minder goed kunnen omgaan met referentiële aanwijzingen dan volwassenen. Naarmate 

kinderen ouder worden kunnen ze referentiële aanwijzingen beter begrijpen. 

Voornaamwoorden zijn een veelgebruikte manier van verwijzen naar personen. In het vorige 

deel werd de repeated-name penalty al besproken (Gordon, Grosz en Gilliom, 1993). Dit houdt in dat 

er een langere leestijd optreedt bij lezers wanneer eigennamen steeds herhaald worden, in vergelijking 

met het gebruik van voornaamwoorden. Shapiro & Milkes (2004) hebben naast leestijden ook 

tekstbegrip onderzocht op dit gebied. Uit hun regressie-analyse blijkt dat de repeated-name penalty 

invloed heeft op tekstbegrip, maar dit geldt alleen voor goede lezers. De resultaten suggereren dat 

goede lezers beter in staat zijn om voornaamwoorden te herkennen als tekens van lokale coherentie 

dan zwakke lezers. Er zou gesteld kunnen worden dat beginnende lezers beschouwd kunnen worden 

als zwakke lezers op het gebied van tekstbegrip. Hieruit kan worden afgeleid dat jonge kinderen moeite 

hebben met het herkennen van locale samenhang in een tekst. De verwachting die hieruit voortvloeit is 

dat het handig is als teksten voor jonge kinderen meer herhalingen van eigennamen bevatten. 

Naarmate het niveau stijgt zullen dan meer verwijzingen middels voornaamwoorden in teksten 

voorkomen. 
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5.3 Wat kinderen nog moeten leren 

Uit voorgaande paragraaf blijkt dat kinderen nog vaardigheden moeten leren om met referentiële 

verwijzingen om te gaan. Eén van die vaardigheden is de reconstructie van ingewikkelde referentiële 

ketens. Hiervoor staan taalgebruikers een aantal principes ter beschikking (Sanders en Spooren, 2002). 

Bijvoorbeeld het GPG-principe, waarbij informatie over het getal, de persoon of het geslacht uit het 

verwijswoord gebruikt kan worden. Zo weten we dat ‘zij’ in de voorbeeldzin (1) slaat op de vrouwelijke 

antecedent Suzan. In boeken voor jonge kinderen worden vaak weinig personen opgevoerd, en dan 

vaak van verschillende geslachten. Dit maakt de structuur van verwijzingen voor jonge kinderen 

gemakkelijk. Neem bijvoorbeeld Jip & Janneke. Naar Jip wordt steeds verwezen met ‘hij’, en naar 

Janneke met ‘zij’. Verder komen in deze verhalen nauwelijks andere personen voor, alleen ‘moeder’, 

waar ook als dusdanig naar verwezen wordt. 

 

Voorbeeld 1. Paul sloeg Suzan. Zij was boos. 

Voorbeeld 2. Jasper liep met Joris op straat. Toen sloeg hij linksaf. 

 

In voorbeeld 2 biedt het GPG-principe geen uitsluitsel. ‘Hij’ kan namelijk naar zowel Jasper als Joris 

verwijzen. Er zijn nog twee principes die eventueel zouden kunnen worden toegepast op deze zin, 

namelijk het principe van nabijheid en het subjectprincipe. Bij het principe van nabijheid gaat het om 

de meest recent genoemde antecedent. Wanneer er dubbelzinnigheid ontstaat, wordt door lezers vaak 

gekozen voor de laatst genoemde antecedent in de voorgaande zin. Dit houdt in dat lezers in de 

voorbeeldzin (2) eerder zullen kiezen voor Joris dan Jasper als de ‘hij’. Bij het subjectprincipe verwijst 

het persoonlijk voornaamwoord naar de referent van het onderwerp van de zin. In het geval van 

voorbeeld 2 zou ‘hij’ dus verwijzen naar Jasper. Zoals blijkt bieden deze twee principes tegenstrijdige 

uitkomsten. Volwassenen kunnen hier makkelijker mee omgaan en sneller een knoop doorhakken; 

voor beginnende lezers is dit nog problematisch. Zij moeten nog leren om de verschillende principes 

tegen elkaar af te wegen. Uit onderzoek van onder andere Van Vliet (2008) blijkt dat in dit soort 

gevallen schrijvers sowieso liever voor een herhaling van de eigennaam kiezen, waarschijnlijk om 

onduidelijkheid te voorkomen. 

 

5.4 Theorie geeft aanleiding tot corpusonderzoek 

Naar aanleiding van de theorie kan gesteld worden dat (jonge) kinderen minder goed kunnen omgaan 

met variatie in verwijzing naar personen dan volwassenen. Naarmate kinderen ouder worden kunnen 

ze referentiële aanwijzingen beter begrijpen. De verwachting is dan ook dat het voor jonge kinderen 

handiger is als een tekst meer eigennamen bevat dan voornaamwoorden en andere soorten 

persoonsverwijzingen. De (beperkte) theoretische inzichten geven aanleiding tot het vermoeden dat – 

als kinderboekenschrijvers (onbewust) rekening houden met dit idee - er een bepaalde opbouw is in 
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verwijzingen in kinderboeken. Naarmate het niveau stijgt zou ook de hoeveelheid pronominale en 

andere verwijzingen toenemen. Omdat de theorie weinig aanknopingspunten biedt voor het 

formuleren van richtlijnen, zal in het tweede corpusonderzoek op verkennende wijze gekeken worden 

naar de manier waarop auteurs momenteel omgaan met verwijzingen naar personen en of hier een 

opbouw te constateren valt in de AVI-niveaugroepen. Dit onderzoek is dus exploratief van aard. 
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Hoofdstuk 6. Operationalisatie – Moeilijkheid van verwijzingen 

 

In dit hoofdstuk wordt het tweede corpusonderzoek geoperationaliseerd, waarin gekeken wordt op 

welke wijze auteurs moeilijkheid aanbrengen in verwijzingen naar personen in kinderboeken van 

verschillende niveaus. Eerst wordt het gebruikte materiaal besproken (sectie 6.1). Uit het theoretisch 

kader blijken de volgende factoren van belang om een antwoord te bieden op de tweede deelvraag: 

aantal personen, geslacht, manier van verwijzen en de afstand tussen de persoon en de verwijzing. 

Deze factoren zullen in dit hoofdstuk geoperationaliseerd worden (6.2). 

 

6.1 Materiaal 

Per gecombineerd AVI-niveau zijn 1000 zinnen geanalyseerd. Een overzicht van de gebruikte teksten 

en het aantal gebruikte zinnen per tekst(fragment) is vermeld in bijlage 3. De teksten komen 

gedeeltelijk overeen met de teksten uit deel 1 van het corpusonderzoek. Per tekst is een maximum van 

100 zinnen gesteld om te voorkomen dat enkele lange teksten de resultaten van een niveau bepalen. 

Het zijn steeds de eerste 100 zinnen, of minder wanneer een tekst(fragment) uit minder zinnen bestaat. 

Samengestelde zinnen zijn gesplitst wanneer er een finiet werkwoord in de zin staat, zoals te zien in 

onderstaand voorbeeld (3)2, waarbij één samengestelde zin als drie zinnen wordt meegeteld in dit 

onderzoek.  

 

Voorbeeld 3. (1) Voluit heette hij Johannes Pythagoras, (2) omdat zijn ouders enorme 

wiskundeliefhebbers waren en (3) Pythagoras ongeveer 2500 jaar geleden een belangrijk (volgens 

Johannes’ ouders geniaal) wiskundige was geweest. 

 

6.2 Operationalisatie van de factoren 

Aantal personen en geslacht 

Op tekstniveau wordt gekeken hoeveel personen worden opgevoerd en van welk geslacht. Alle 

personen zijn hierbij meegeteld, ook personen die slechts één keer in de tekst voorkomen. Het geslacht 

is van belang, omdat twee personen van hetzelfde geslacht ambiguïteit en dus problemen zouden 

kunnen opleveren voor de manier van verwijzen, zoals bekend is van onder andere het GPG-principe 

(Sanders & Spooren, 2002). Het geslacht wordt uitgedrukt in een verhouding tussen jongens en 

meisjes. Het doet er hierbij niet toe of er meer jongens òf meisjes voorkomen, maar uit de theorie blijkt 

                                                 
2 Voorbeeld 3 is afkomstig uit De levensruil van Joannes Flegman en Elizabeta Boterbloem van Pauline Michelsen 

(Zwijsen, 2008). 
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het gemakkelijker wanneer er minder personen van hetzelfde geslacht voorkomen, zoals in het eerder 

genoemde voorbeeld van Jip & Janneke. 

In enkele gevallen is de hoofdpersoon een dier, bijvoorbeeld Mus. Dit is als persoon met 

eigennaam meegeteld en het geslacht hiervan is afhankelijk van de manier waarop er naar deze 

‘persoon’ verwezen wordt in de tekst. Wanneer een dier slechts als huisdier (zonder eigennaam) wordt 

opgevoerd, is het meegeteld als persoon met zelfstandig naamwoord. 

 

Manieren van verwijzen 

Naar personen kan op verschillende manieren verwezen worden. Per niveaugroep is gekeken of er op 

verschillende manieren verwezen wordt naar personen. De verwijzingen zijn ingedeeld in de volgende 

categorieën3: 

 

1. Eigennamen of namen van personages (bij een tweetal of groep) 

Voorbeeld 4. Bas begrijpt het niet. 

 

2. Persoonlijk voornaamwoord 

Voorbeeld 5. ‘Het regent,’ zegt hij. 

Voorbeeld 6. ‘Heb je het tegen mij?’  

 

3. Bezittelijk voornaamwoord 

Voorbeeld 7. Ze draagt zijn schooltas naar de klas. 

 

4. Zelfstandig naamwoord of groep zelfstandig naamwoorden 

Voorbeeld 8. Pap komt de keuken binnen. 

Voorbeeld 9. Het meisje draagt de tas. 

 

5. Directe rede 

Voorbeeld 10. ‘Ik ga toch altijd met de fiets,’ zegt Bas. 

 

Het woord ‘ik’ komt zowel voor als persoonlijk voornaamwoord (bijvoorbeeld wanneer een 

boek in de ik-vorm is geschreven) als in de directe rede (zoals in voorbeeld 9). In de categorie directe 

rede is alleen de ik-vorm meegerekend. Wanneer bijvoorbeeld ‘je’ en ‘jij’ in directe rede worden 

gebruikt, zijn deze meegeteld als persoonlijk voornaamwoord.  

                                                 
3 De indeling in categorieën is ontleend aan onderzoek van De Haas (2007). De voorbeelden 4 tot en met 10 zijn 

afkomstig uit Baas van de wereld van Dirk Nielandt (Zwijsen, 2008). 
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In enkele gevallen wordt een persoon aangeduid met de combinatie van een zelfstandig 

naamwoord en een eigennaam, bijvoorbeeld ‘Juffrouw Janssen’. Dit is geteld als eigennaam. 

 

Afstand 

De factor afstand is van belang, omdat een grotere afstand een groter beroep doet op het geheugen, wat 

voor jonge kinderen een moeilijkheid kan opleveren. Verder blijkt uit onderzoek van Van Vliet (2008) 

dat hoe groter de afstand tussen referenten, hoe meer gebruik gemaakt wordt van pronomina. De 

afstand wordt uitgedrukt in aantal zinnen. Het is niet wenselijk om de afstand uit te drukken in aantal 

woorden, aangezien de lengte van de zinnen toeneemt naarmate de AVI-niveaus oplopen. Hierdoor 

zou niet achterhaald kunnen worden of de afstand tussen eigennaam en verwijzing toeneemt naarmate 

het AVI-niveau stijgt. De afstand is steeds gemeten ten opzichte van de introductie van een persoon. 

Dit kan zowel middels een eigennaam als een zelfstandig naamwoord zijn. Wanneer er een nieuw 

persoon tussen zat of er een duidelijke wisseling is in episode wordt dit geteld als nieuwe introductie 

(zoals Tom in zin 6). In voorbeeld 114 is te zien hoe de analyse is uitgevoerd. 

 

Voorbeeld 11. (1) Tom sluipt naar de kar. (2) Hij is er al bijna. (3) Maar de moeder is klaar met 

kletsen. (4) Ze gaat ineens weg. (5) Ze duwt de kar de winkel in. (6) ‘Nou moe!’ zegt Tom. (7) Hij 

kijkt om zich heen. 

 

Zin Verwijzing Afstand 

1 Eigennaam (Tom) - 

2 Persoonlijk voornaamwoord (hij) 1 

3 Zelfstandig naamwoord (de moeder) - 

4 Persoonlijk voornaamwoord (ze) 1 

5 Persoonlijk voornaamwoord (ze) 2 

6 Eigennaam (Tom) - 

7 Persoonlijk voornaamwoord (hij) 1 

 

Zoals blijkt uit het voorbeeld heeft de eerste introductie van een persoon geen afstand, dit is 

een missing value. Wanneer een verwijzing in dezelfde zin plaatsvindt als de introductie van de 

persoon, is de afstand 0. Een aantal keren wordt een woord als ‘we’ en ‘ze’ in het algemeen gebruikt. 

Deze verwijzingen zijn in de analyse niet opgenomen, omdat het onduidelijk is waarnaar verwezen 

wordt. Er wordt vaak naar een bepaalde groep in het algemeen verwezen, zoals te zien in voorbeeld 12.5 

 

Voorbeeld 12. ‘Laten we in vredesnaam teruggaan naar Holland,” riep Dikke Willem uit. 

                                                 
4 Voorbeeld 11 is afkomstig uit Dat is mijn bal! van Selma Noort (Zwijsen, 2003). 
5 Voorbeeld 12 is afkomstig uit Piet Heyn en de Zilvervloot van Ynskje Penning (Kok Educatief, 1997). 
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Hoofdstuk 7. Resultaten – Moeilijkheid van verwijzingen 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van achtereenvolgens het aantal personen en 

geslacht (sectie 7.1) en de manieren van verwijzen naar personen (7.2) en tenslotte de afstand van de 

verwijzingen (7.3). 

 

7.1 Aantal personen en geslacht 

Voor de berekening van zowel het gemiddeld aantal personen als de verhouding tussen jongens en 

meisjes is een eenweg-ANOVA-toets gebruikt.  

 

 Gemiddeld 

aantal personen 

per tekst 

Gemiddelde 

verhouding 

jongens-meisjes 

Groep 3 4 (2) 2 om 2 

Groep 4 4 (1) 2 om 2 

Groep 5 5 (2) 3 om 2 

Groep 6 6 (3) 4 om 2 

Groep 7 7 (2) 5 om 2 

Totaal 5 (2) 3 om 2 

Tabel 8. Resultaten aantal personen (standaarddeviatie) en geslacht  

 

Zoals blijkt uit tabel 8 loopt het gemiddeld aantal personen per tekst op in de groepen. Het gemiddelde 

van de laagste groep (3) en de hoogste (7) scheelt drie personen. Hoe hoger het niveau, hoe meer 

personen worden opgevoerd. Deze verschillen zijn significant (F=3,39, df=4; p=0,016). Ook de 

verhouding tussen jongens en meisjes loopt steeds meer uiteen naarmate het niveau stijgt, wat betekent 

dat er relatief meer personen van hetzelfde geslacht in een boek voorkomen. De gevonden verschillen 

zijn significant (F=3,98, df=4; p=0,007). 

 

7.2 Manieren van verwijzen 

De manieren van verwijzen zijn getoetst middels een Chi-kwadraat-toets met SPSS. Tabel 9 en 

afbeelding 4 vertonen de resultaten van de verschillende manieren van verwijzen. Zoals af te lezen uit 

tabel 9 loopt het aantal verwijzingen per 1000 zinnen op in de niveaugroepen. De gevonden verschillen 

blijken significant (Chi2=146,3; df=16; p<0,001). Uit de z-scores blijkt dat in groep 3 het zelfstandig 

naamwoord en de directe rede in verhouding significant vaker voorkomen dan verwacht zou worden. 

In de laagste groepen (3, 4 en 5) komt het bezittelijk voornaamwoord significant minder vaak voor. De 

eigennaam wordt in groep 4 in verhouding significant vaker gebruikt. In groep 6 wordt de eigennaam 
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juist significant minder vaak gebruikt. De directe rede komt in de hoogste twee groepen (6 en 7) 

significant weinig voor en bezittelijk voornaamwoorden komen in deze groepen juist vaak voor. 

 

 Eigennaam Zelfstandig 

naamwoord 

Persoonlijk 

voornaamwrd 

Bezittelijk 

voornaamwrd 

Directe rede Totaal aantal 

verwijzingen 

Groep 3 257 (32%) 134 (17%) 268 (34%)  42 (5%)  98 (12%) 799 (100%) 

z-scores 0.3 2.1  -1.4 -4.5 5.1  

Groep 4 303 (36%) 111 (13%) 311 (37%)  63 (8%)  55 (6%) 843 (100%) 

z-scores 2.2 -.6 .1 -2.7 -.9  

Groep 5 310 (33%) 113 (12%) 357 (38%)  77 (8%)  81 (9%) 938 (100%) 

z-scores .8 -1.6 .7 -2.1 1.4  

Groep 6 266 (28%) 154 (16%) 362 (38%)  127 (13%)  52 (5%) 961 (100%) 

z-scores -2.2 1.7 .5 2.7 -2.2  

Groep 7 274 (30%) 112 (12%) 335 (36%)  156 (17%)  43 (15%) 920 (100%) 

z-scores -1.0 -1.5 -.1 6.1 -3.0  

Totaal 1410 (31%) 624 (14%) 1633 (37%)  465 (10%)  329 (8%) 4461 (100%) 

Tabel 9. Manieren van verwijzen in aantallen (procenten) en z-scores (groen verschilt significant) 
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Afbeelding 4. Staafdiagrammen resultaten soort verwijzing per groep 
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7.3 Afstand 

De afstand is berekend middels een meerweg-ANOVA-toets. De resultaten hiervan worden 

gepresenteerd in tabel 10. 

 

 Eigennaam Zelfstandig 

naamwoord 

Persoonlijk 

voornaamwrd 

Bezittelijk 

voornaamwrd 

Directe rede Gemiddelde 

afstand 

Groep 3 1 (0,4) 1,2 (0,4) 2,5 (1,9) 2 (1,8) 2,4 (1,4) 2,3 (1,8) 

Groep 4 1,1 (0,3) 2 (2,6) 2,7 (2,3) 1,8 (1,4) 2,6 (2) 2,5 (2,1) 

Groep 5 1 (0,4) 2,3 (1,2) 3,1 (2,8) 2,3 (2,1) 2,8 (2,6) 2,9 (2,7) 

Groep 6 1,1 (0,4) 1,9 (2,3) 3,4 (2,9) 2,3 (2,4) 2,5 (2) 3,0 (2,7) 

Groep 7 3,2 (5,3) 2,4 (1,6) 3,8 (3,1) 3 (2,9) 3,9 (4) 3,5 (3,1) 

Totaal 1,3 (1,8) 2,1 (1,8) 3,1 (2,7) 2,4 (2,4) 2,8 (2,5) 2,9 (2,6) 

Tabel 10. Resultaten gemiddelde afstand van verwijzingen (standaarddeviatie) 

 

De gemiddelde afstand in zinnen van de verwijzingen loopt op in de niveaugroepen (tabel 10). Dit 

houdt in dat naarmate het niveau hoger wordt, de afstand van verwijzingen toeneemt. Dit is significant 

(F=4,4; df=4,2316; p=0,002). Uit de posthoc-Scheffe-toets blijkt dat de significantie voorkomt uit de 

verschillen tussen de laagste niveaus (groep 3 en 4) met groep 6. Groep 7 wijkt significant af van alle 

andere groepen. De verschillen in soorten verwijzingen zijn ook significant (F=11,7; df=4,2316; 

p<0,001). Deze verschillen komen volgens de posthoc-toets voort uit de verschillen tussen eigennamen 

vergeleken met persoonlijk voornaamwoorden, bezittelijk voornaamwoorden en de directe rede. En 

daarnaast verschillen zowel de directe rede als het bezittelijk voornaamwoord significant van het 

persoonlijk voornaamwoord. Er bestaat geen interactie-effect tussen de manier van verwijzen en de 

niveaugroepen voor de afstand in zinnen (F=0,4; df=16,2316; p=0,979). De verschillen doen zich dus 

voor bij alle niveaugroepen. 

 

7.4 Samenvatting van de belangrijkste resultaten 

Uit de resultaten van dit exploratieve corpusonderzoek blijkt dat naarmate het niveau stijgt, er meer 

personen worden opgevoerd in de kinderboeken. Ook de verhouding tussen jongens en meisjes loopt 

steeds meer uiteen naarmate het niveau stijgt, wat betekent dat er relatief meer personen van hetzelfde 

geslacht in een boek voorkomen. Meer personen van hetzelfde geslacht zorgen voor mogelijke 

ambiguïteit van verwijzingen. Uit de theorie blijkt dat (jonge) kinderen nog moeten leren om 

ingewikkelde en ambigue referentiële ketens te reconstrueren. In niveaugroepen wordt op 

verschillende manieren verwezen naar personen. Opvallende verschillen zijn onder andere dat in de 

laagste groepen (3, 4 en 5) het bezittelijk voornaamwoord significant minder vaak voorkomt dan in 

hogere groepen. De directe rede komt in de hoogste twee groepen (6 en 7) significant weinig voor en 

bezittelijk voornaamwoorden komen in deze groepen juist vaak voor. Wat betreft de afstand tussen 

een verwijzing en de introductie van een persoon is het belangrijkste resultaat uit dit onderzoek dat de 

afstand groter wordt naarmate het niveau stijgt.  
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Hoofdstuk 8. Conclusies, aanbevelingen en richtlijnen 

 

In deze conclusie wordt een antwoord geformuleerd op de hoofdvraag: 

 

Hoe beïnvloeden eigennamen of verwijzingen naar personen de AVI-normering van kinderboeken? 

 

Om deze hoofdvraag te beantwoorden worden de twee deelvragen beantwoord in de secties 8.1 en 8.2.  

 

8.1 Hoe beïnvloeden eigennamen AVI-normering van kinderboeken? 

In het AVI-systeem beïnvloeden eigennamen de leesbaarheid van kinderboeken op het gebied van 

zowel technisch als begrijpend leesniveau. Uit het corpusonderzoek blijkt dat CLIB-scores significant 

veranderen wanneer eigennamen minstens 8 letters langer worden. CILT-scores en AVI-niveaus 

stijgen significant voor alle onderzochte naamlengtes (2, 4, 6 , 8 en 10 letters). De theorie geeft echter 

aanwijzingen dat de lengte van eigennamen hoogstens effect heeft op tekstbegrip bij beginnende lezers, 

namelijk wanneer zij zich nog in de fase van decoderen van letters bevinden. Uit de theorie blijkt dat 

wanneer het lezen geautomatiseerd raakt, ongeveer vanaf groep 4, lezers eigennamen steeds meer gaan 

herkennen als geheel in een tekst door er als het ware een label aan toe te kennen. Camblin et al. (2007) 

vonden een effect van repetition priming, wat aanduidt dat lezers eigennamen top-down verwerken. 

Naast naamlengte speelt ook de frequentie van woorden een rol bij de bepaling van de 

leesniveaus. Eigennamen worden in het AVI-systeem meegeteld als frequente woorden. Ander andere 

door de repetition priming zullen namen die in een tekst vaak voorkomen niet moeilijk zijn voor 

kinderen. De richtlijnen voor het aanwijzen van namen als hoogfrequente woorden zijn echter niet 

eenduidig en dienen te worden gespecificeerd.  

Gezien het grote effect van naamlengte en de tegenstelling hiervan met de theorie is in het 

corpusonderzoek onderzocht wat het effect is wanneer eigennamen helemaal niet meetellen en 

wanneer eigennamen als hoogfrequent woord worden meegeteld bij de berekening van de technische 

en begrijpende leesniveaus uit de AVI-methodiek. Uit het corpusonderzoek blijkt dat op het gebied 

van technisch lezen er een verschil van een half AVI-niveau is voor zowel de teksten waarbij 

eigennamen hoogfrequente woorden zijn als de tekst zonder eigennamen. Dit is een half niveau lager 

dan de originele tekstversie. Omdat dit samenhangt met de CILT-scores is het logisch dat hiervoor een 

vergelijkbaar effect is geconstateerd uit het corpusonderzoek. Wat het begrijpend lezen betreft scoren 

de tekst zonder eigennamen en de tekst waarin eigennamen meetellen voor woordfrequentie vrijwel 

gelijk. De tekst waarin eigennamen hoogfrequente woorden zijn heeft een veel lagere gemiddelde 

CLIB-waarde. Dit betekent dat de tekst wat betreft begrijpend lezen gemakkelijker is in deze optie. Op 

deze manier maken lange eigennamen de leesbaarheid van teksten niet kunstmatig moeilijk.  
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Volgens de theorie geeft de lengte van eigennamen en de frequentie weinig aanleiding dat 

eigennamen de moeilijkheid van een tekst beïnvloeden, maar hun lengte en frequentie beïnvloeden de 

uitkomst van de leesbaarheidformules van de AVI-methode wel. Naar aanleiding van het literatuur- en 

corpusonderzoek kunnen de volgende aanbevelingen worden gegeven voor de AVI-methode: 

 

 

1. Zorg voor een eenduidige omschrijving voor het labelen van eigennamen als frequente woorden; 

2. Label eigennamen als hoogfrequente woorden bij de berekening van CILT, CLIB en AVI. 

 

 

8.2 Welke richtlijnen kunnen auteurs gebruiken bij het aanbrengen van moeilijkheid in 

verwijzingen? 

Uit de eerste deelconclusie kan worden afgeleid dat de lengte van eigennamen geen bruikbare factor is 

om moeilijkheid aan te brengen in kinderboeken. Omdat eigennamen bovendien niet de enige 

linguïstische middelen zijn om naar een persoon te verwijzen, is in de tweede deelvraag gekeken naar 

verwijzingen naar personen en hoe moeilijk deze zijn voor kinderen. Uit een experiment van 

Ackerman (1986) kan geconcludeerd worden dat jonge kinderen minder goed kunnen omgaan met 

referentiële aanwijzingen dan volwassenen. Naarmate kinderen ouder worden kunnen ze referentiële 

aanwijzingen beter begrijpen. Kinderen moeten dus nog leren om referentiële ketens te reconstrueren. 

Onder andere het onderzoek van Ackerman (1986) biedt aanleiding voor het vermoeden dat er een 

opbouw zou kunnen zijn in de hoeveelheid en typen verwijzingen naar personen in kinderboeken. Uit 

het exploratieve corpusonderzoek blijkt dit inderdaad op een aantal punten te kunnen worden 

geconstateerd. Het literatuur- en corpusonderzoek geven aanleiding tot een aantal richtlijnen voor 

auteurs en uitgeverijen om moeilijkheid aan te brengen in verwijzingen in de verschillende AVI-

niveaus. Het is belangrijk om hierbij in het achterhoofd te houden dat de richtlijnen voortkomen uit de 

manier waarop schrijvers op dit moment omgaan met verwijzingen in kinderboeken. 

 

 

Richtlijn 1:  

Hoe hoger het AVI-niveau, hoe meer personen en personen van hetzelfde geslacht schrijvers  

kunnen opvoeren 
 

 

Ten eerste blijkt uit het corpusonderzoek dat het gemiddeld aantal personen dat wordt opgevoerd 

oplopend is in de niveaugroepen. Ook de verhouding tussen jongens en meisjes laat een oplopende lijn 

zien. Hoe hoger het niveau hoe meer personen er worden opgevoerd en tevens hoe schever de 

verhouding tussen jongens en meisjes is in de onderzochte teksten. In tabel 12 worden de in de teksten 

aangetroffen gemiddelden per niveaugroep gepresenteerd. 
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 Gemiddeld aantal personen Gemiddelde verhouding jongens-meisjes 

Groep  3 4 personen 2 om 2 

Groep  4 4 personen 2 om 2 

Groep  5 5 personen 3 om 2 

Groep  6 6 personen 4 om 2 

Groep  7 7 personen 5 om 2 

Tabel 12. Richtlijn voor het aantal personen en genreverhouding 

 

 

Richtlijn 2: 

Schrijvers moeten ambigue verwijzingen voorkomen 
 

 

Uit de theorie over verwijzingen blijkt dat de reconstructie van de verwijzing naar personen van 

hetzelfde geslacht ingewikkelder is, bijvoorbeeld middels het GetalPersoonGeslacht-principe (Sanders 

& Spooren, 2002). Ook uit onderzoek van Van Vliet (2008) blijkt dat bij wisseling van personen vaker 

door schrijvers een eigennaam wordt gebruikt om ambiguïteit te voorkomen. 

 

 

Richtlijn 3: 

Schrijvers kunnen de tekst bemoeilijken door de afstand tussen de verwijzing en de introductie  

van een persoon te vergroten 
 

 

De gemiddelde afstand van verwijzingen tot de persoon blijkt uit het corpusonderzoek oplopend in de 

niveaugroepen. Hoe hoger het niveau, hoe groter de afstand in zinnen wordt tussen de introductie van 

de persoon en de verwijzing. Dit geeft aanleiding tot het vermoeden dat het moeilijker is referentiële 

samenhang te reconstrueren naarmate de afstand groter wordt. In tabel 13 worden de gevonden 

afstanden uit de onderzochte teksten gepresenteerd. 

 

 Gemiddelde afstand  

Groep  3 2 zinnen 

Groep  4 3 zinnen 

Groep  5 3 zinnen 

Groep  6 3 zinnen 

Groep  7 4 zinnen 

Tabel 13. Richtlijnen voor afstand van verwijzingen 
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Richtlijn 4: 

Schrijvers kunnen moeilijkheid aanbrengen door het aanbrengen van variatie in verwijzingen 
 

 

Uit het corpusonderzoek blijkt dat wanneer het AVI-niveau hoger wordt, het totaal aantal 

verwijzingen toeneemt. In de hogere niveaus (vanaf M6) kunnen schrijvers meer bezittelijk 

voornaamwoorden toevoegen om moeilijkheid aan te brengen in de kinderboeken. In de lage niveaus 

(tot en met E5) kunnen ze beter kiezen voor de directe rede. 
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Hoofdstuk 9. Discussie 

 

Naar aanleiding van de resultaten en conclusies uit dit onderzoek worden in dit hoofdstuk een aantal 

kritische kanttekeningen gemaakt bij beide delen van het onderzoek (secties 9.1 en 9.2). Ten slotte 

worden aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek (9.3). 

 

9.1 Discussie over het eerste corpusonderzoek 

Een advies wat indirect kan worden afgeleid uit dit onderzoek is dat de hoogfrequente woordenlijst 

van Staphorsius et al. (1988) enige aanpassing behoeft. Alle eigennamen kunnen uit de lijst verwijderd 

worden. In plaats hiervan zouden nieuwe woorden opgenomen kunnen worden in de lijst. Dit komt 

overeen met het advies van Slagmolen (2008) om de lijst aan te passen aan vernieuwingen van de 

Nederlandse taal. 

 Ook de instructie over het labelen van namen als hoogfrequente woorden behoeft 

aanpassingen. Ten eerste moet goed gedefinieerd worden welke personen wel en welke niet als 

hoogfrequent mogen worden gelabeld. Opties hiervoor zijn om alleen hoofdpersonen als hoogfrequent 

aan te wijzen, of bijvoorbeeld namen die meer dan drie keer voorkomen in een tekst. Pas dan zal er een 

effect van woordfrequentie kunnen voorkomen. In de huidige richtlijnen worden ook namen die 

slechts één maal voorkomen in een tekst als hoogfrequent gelabeld, terwijl hier geen frequentie-effect 

van te verwachten valt. Hiervoor moeten eenduidige definities opgesteld worden. Daarnaast is mijn 

advies om naast voornamen ook achternamen te labelen als hoogfrequente woorden, omdat wanneer 

achternamen vaker voorkomen in een tekst deze evengoed frequente woorden zijn als voornamen. 

 In de operationalisatie van het eerste corpusonderzoek zijn bepaalde keuzes gemaakt die de 

uitkomst mogelijk beïnvloeden. Zo zijn de AVI-niveaus samengevoegd per groep. Dit was nodig om 

een goede corpusgrootte per groep te creëren. Het zou interessant zijn om uitgebreider onderzoek te 

doen waarbij de groepen wel uitgesplitst worden per AVI-niveau. 

 De AVI-methode kent aanvullende richtlijnen. Deze richtlijnen zorgen er voor dat eventuele 

differentiatie naar AVI-niveaus niet nodig is. Een voorbeeld hiervan is dat lange eigennamen volgens 

de theorie een probleem op kunnen leveren voor beginnende lezers in de decodeerfase. De aanvullende 

richtlijnen stellen echter dat in de laagste AVI-niveaus (van Start en M3) alleen eenlettergrepige 

woorden en dus ook eigennamen mogen voorkomen. In E3 mogen woorden tweelettergrepig zijn. 

Eigennamen in lage AVI-niveaus zullen daardoor dus nooit lang zijn. Het is echter discutabel of een 

goed systeem aanvullende richtlijnen nodig heeft. Een andere mogelijkheid is om te differentiëren in 

de berekeningen, bijvoorbeeld tussen de lage en vooral technische leesniveaus (tot en met E3), en de 

niveaus vanaf M4, waar het begrijpend lezen om de hoek komt. 

 In tegenstelling met het onderzoek van Slagmolen (2008) zijn de resultaten uit dit onderzoek 

wel significant. Een vermoeden was dat de verschillende onderzochte naamlengtes van invloed kunnen 
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zijn. Slagmolen vergeleek vierletterige en achtletterige namen met elkaar, terwijl in dit onderzoek meer 

naamlengtes zijn onderzocht (twee-, vier-, zes-, acht- en tienletterige namen). Aangezien uit dit 

onderzoek blijkt dat de meeste effecten gelden voor alle naamlengtes moet dit vermoeden verworpen 

worden. Een logische verklaring voor de niet significante resultaten van Slagmolen kan zijn dat de 

corpusomvang van niet groot genoeg was (n=27). 

 

9.2 Discussie over het tweede corpusonderzoek 

In het tweede onderzoek is het discutabel of het überhaupt wenselijk is om richtlijnen op te stellen, 

omdat in sommige gevallen onduidelijk is of de gevonden resultaten wel een direct resultaat zijn van 

moeilijkheid van verwijzingen. Zo kan het zijn dat boeken in de hogere niveaus andere onderwerpen 

bespreken, met bijvoorbeeld meer achtergrondinformatie. De afstand tussen een verwijzing en een 

persoon is hierdoor automatisch groter. Maar is de reconstructie van de verwijzing wel moeilijker voor 

de lezer? 

 Ook in de operationalisatie van het tweede onderzoek zijn bepaalde keuzes gemaakt die de 

uitkomst mogelijk beïnvloeden. Bijvoorbeeld de berekening van de afstand. Hierbij is uitgegaan van de 

afstand tussen de verwijzing en de introductie van de persoon. Dus bij een sequentie als eigennaam-

pronomen1-pronomen2 is de afstand tussen pronomen2 bekeken ten opzichte van de eigennaam en 

niet ten opzichte van pronomen1. Wanneer dat wel op die manier was gedaan had dit andere gegevens 

opgeleverd. Zo had bekeken kunnen worden of de afstanden verschillen tussen verschillende 

combinaties van soorten verwijzingen.  

 Het toekennen van soorten verwijzingen en afstand is gedaan door één beoordelaar. Voor een 

betere betrouwbaarheid was het goed geweest om de toekenning door meerdere personen te laten 

uitvoeren en die met elkaar te vergelijken.  

Met de globale richtlijnen uit het verkennende onderzoek hebben uitgevers hebben uitgevers 

en schrijvers weliswaar richtlijnen in handen om variatie in moeilijkheid aan te passen middels 

verwijzingen naar personen, maar dit is te weinig om concrete aanpassingen te doen. Het lijkt 

wenselijk om de resultaten mee te nemen in een aanpassing van de methodiek, zodat uitgevers er ook 

aantoonbaar iets mee kunnen doen.  

 Aangezien er weinig bekend is vanuit de theorie over de manier waarop kinderen zich 

ontwikkelen, is in dit onderzoek puur gekeken naar de manier waarop dit op dit moment door 

schrijvers wordt toegepast. Het mag niet uit het oog verloren worden dat dit onderzoek puur 

exploratief is, en nader onderzoek gewenst is. 

 

9.3 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Wat beide deelvragen betreft is het raadzaam om naast het nu uitgevoerde corpusonderzoek, tevens 

experimenteel praktijkonderzoek bij kinderen uit te voeren.  
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Voor de eerste deelvraag is het interessant te kijken of kinderen eigennamen daadwerkelijk als 

een geheel herkennen, zoals de theorie stelt. Verder zou het effect van korte en lange namen getest 

kunnen worden tijdens een online leesexperiment, door middel van het meten van leestijden per 

woord (eigennaam), zinsdeel of zin. Een andere online procesmethode om er achter te komen of 

kinderen eigennamen las het ware labelen is het maken van oogbewegingregistraties. Verder is het 

interessant om te bekijken vanaf welke AVI-niveaus kinderen eigennamen als een geheel herkennen. 

Uit de theorie valt namelijk af te leiden dat in de lage niveaus (tot en met E3) de decodeervaardigheid 

bij kinderen voorop staat. Kinderen in deze groepen zouden dus nog niet aan het labelen van 

eigennamen toe kunnen komen. Om er achter te komen vanaf wanneer kinderen eigennamen 

geautomatiseerd gaan lezen is concreet experimenteel onderzoek nodig. Een combinatie van het meten 

van leestijd (van zinnen en eigennamen) en oogbewegingregistratie biedt waarschijnlijk de meest 

complete resultaten. Afhankelijk van deze resultaten kan het AVI-systeem wellicht gedifferentieerd 

worden voor bepaalde niveaus waarin eigennamen wel mee moeten tellen en niveaus waarin 

eigennamen er niet meer toe doen. Het effect van eigennamen op tekstbegrip zou offline kunnen 

worden gemeten, bijvoorbeeld middels begripsvragen (meerkeuze, open of invulvragen) of middels 

verificatie- of reproductietaken (vrije reproductie of aan de hand van steekwoorden).  

 Het is interessant te kijken wat het effect is op CILT-, CLIB- en AVI-scores wanneer de 

combinatie van het meetellen van eigennamen als hoogfrequent woord, maar niet voor woordlengte 

wordt gemeten. Voor de praktische uitvoerbaarheid van dergelijk onderzoek zal echter een aanpassing 

van het programma P-CLIB nodig zijn. 

Voor de tweede deelvraag zou vervolgonderzoek mogelijk zijn met de verschillende factoren: 

aantal personen, geslacht, verschillende manieren van verwijzen en afstand. Het zou bijvoorbeeld 

interessant kunnen zijn om te kijken hoe kinderen reageren op ambigue verwijzingen: welke keuzes 

maken zij en hebben ze bijvoorbeeld voorkeur voor een bepaald principe?  

Met de globale richtlijnen uit het verkennende onderzoek hebben uitgevers hebben uitgevers 

en schrijvers weliswaar richtlijnen in handen om variatie in moeilijkheid aan te passen middels 

verwijzingen naar personen, maar dit is te weinig om concrete aanpassingen te doen. Het lijkt 

wenselijk om de resultaten mee te nemen in een aanpassing van de methodiek, zodat uitgevers er ook 

aantoonbaar iets mee kunnen.  

 

Door middel van vervolgonderzoek is nog veel te winnen en kan het AVI-systeem worden aangepast 

tot een reële methodiek waarin de invloed van eigennamen en verwijzingen op de leesbaarheid is 

meegenomen. 
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Bijlage 1. Lijst met gebruikte teksten corpusonderzoek 1 

 

Auteur Titel Uitgeverij Jaar 

Els Pelgrom Pim en de poes Zwijsen 1988 

Brigitte Minne Roos wil een heks zijn De Eenhoorn 2000 

Elisabeth Mollema Een spook van niks Van Goor 2000 

Geert de Kockere Ik voel iets De Eenhoorn 1999 

Gitte Spee Een taart voor Sep Zwijsen 1993 

Truus v/d Waarsenburg Bonbon, de heks Zwijsen 1997 

Selma Noort Rennen, jongens Zwijsen 2005 

Koos Meiderts Voor wie is dat ei? Zwijsen 2001 

Bart Moeyaert De schepping Querido 2003 

Ann Lootens Waar is Sinterklaas? Clavis 2000 

Maria van Eeden Lot en de zee Zwijsen 2008 

Danielle Schothorst Een dief bij de boer Zwijsen 2008 

Stefan Boonen In het oerwoud Zwijsen 2008 

Rindert Kromhout Bram en de veelvraat Zwijsen 1993 

Mirjam Oldenhave Geheim agent Zwijsen 2004 

Johanna Kruit Komt het nog goed? De Boeck 2003 

Dolf Verroen Juf doe niet zo suf! Zwijsen 1994 

Henk Hokke Honden La Rivière & Voorhoeve 1991 

Sylvia van den Heede Even om  Averbode 1999 

Elisabeth Marain Verdwaald in Brussel Zwijsen 2008 

Christel van Bourgondië Tijn wil óók sterk zijn Zwijsen 2005 

Selma Noort Dat is mijn bal! Zwijsen 2003 

Anke de Vries Slim en Woest Zwijsen 2003 

Selma Noort Die boef komt er niet in! Zwijsen 2003 

Els Rooijers Een slimme dief Zwijsen 2005 

Wouter Klootwijk De caravan van Jan Zwartje Zwijsen 2001 

Sieneke de Rooij Kas en Fleur The House of Books 2003 

Heleen Vissinga De tijd keert om La Rivière & Voorhoeve 1995 

Bart Moeyaert De brief die Rosie vond Van Holkema & Warendorf 1997 

Rindert Kromhout Wat staat daar? Leopold 1999 

Erik-Jan Lens Waar is mijn fiets? Zwijsen 2008 

Anneke Scholtens Gifbeker Zwijsen 2008 

Joke de Jonge Zoeklicht avontuur Suus en Steef Zwijsen 2008 

Sanne de Boer Een geheim doosje Zwijsen 2008 

Dirk Nielandt Zing Joon, zing! Zwijsen 2008 

Wouter van Kersbergen Brief Zwijsen 2008 

Paul van Loon Tilde de Wilde Zwijsen 2008 

Els Hoebrechts Circus Milo Zwijsen 2008 

Trude de Jong Ik ben het leukst! Zwijsen 2008 

Alma Post Gewoon met zijn drieën Sjaloom 1997 

Dirk Nielandt Baas van de wereld Zwijsen 2008 

Marjon Hoffman Ik wil geen bril Zwijsen 2008 

Marres Brecht met de vlecht Zwijsen 2008 

Martine Letterie Een tweeling? Zwijsen 2008 

onbekend Beste vrienden Zwijsen 2008 

Lilian Erasmus Ludwig gaat het land uit Zwijsen 2008 

Sieneke de Rooij Een boom vol familie Gottmer 2001 
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Peter Jan Rens Zes is oud Ploegsma 1994 

Uri Orlev Het donkerbeest De Fontein 1996 

Selma Noort Gestampte meisjes en weggegooide jongens Leopold 2001 

Ton van Reen De meermeermin Sjaloom 1995 

Els Rooijers Gevangen in het bos Zwijsen 2001 

Anneke Scholtens Niet voor één gat te vangen Maretak 2002 

Francine Oomen Max de tandartskat Van Holkema & Warendorf 1998 

Selma Noort Geen grappen dit keer Zwijsen 1996 

Per Nilsson Ik ben op Milena Sjaloom 2003 

Mirjam Oldenhave Een vriendin met vuisten Van Holkema & Warendorf 1998 

Lydia Rood Ridder gezocht Zwijsen 1996 

Daan Remmerts de Vries Een wild feest Zwijsen 1999 

Martina de Ridder Bas en Bajo De Eenhoorn 2001 

Els Rooijers Marvin en de boze kangoeroe Zwijsen 2008 

Selma Noort Help, een monster-muis! Zwijsen 2008 

Hans Petermeijer De vrienden van het vrije woud Zwijsen 2008 

Mirjam Mous Wat een held! Zwijsen 2008 

Rian Visser Boy, een stripheld met een stiefzus Zwijsen 2008 

Lieneke Dijkzeul Het zijn net mensen! Zwijsen 2008 

Annemarie van den Brink Camping Citroen Zwijsen 2008 

Chris Winsemius Woef! Zwijsen 2008 

Ton van Reen Winnaars Zwijsen 2004 

Els Rooijers De zwarte elfen Zwijsen 1997 

Anke de Vries Kladwerk Lemniscaat 1980 

Rian Visser Het monster in de spiegel Zwijsen 2008 

Peter Smit Piraat Marina en de Pauwenkroon Zwijsen 2008 

Femke Dekker Drakenstrijders Zwijsen 2008 

Stef van Dijk Op expeditie in de binnenlanden van Nederland Zwijsen 2008 

Willem Eenhof Niet aankomen Zwijsen 2008 

Marit Nicolaysen Sven en zijn rat gaan voor goud Lemniscaat 2002 

Kolet Jassen Lekker anders Davidsfonds/Infodok 2002 

Margaret Mahy  De bende van Fortuin Querido 1995 

Halil Gür Mijn grote oma Piramide 1993 

Hennig Mankell Gezichten in het vuur Leopold 2002 

Annie Makkink De kist met het hangslot Querido 2003 

Jac Linders De derde kans Davidsfonds/Infodok 1999 

Selma Noort Pol en de kans van zijn leven Leopold 2003 

Paul van Loon Een potje spoken Zwijsen 1992 

Astrid Lindgren De rode vogel Querido 2003 

Paul van Loon Volle maan Elzenga 1999 

Sally Grindley Een hardloopwedstijd Van Goor 2000 

Jac Linders Jesse vermist Davidsfonds/Infodok 1994 

Jac Linders De list van Jesse Davidsfonds/Infodok 1993 

Morgan Llywelyn Stardancer Sjaloom 1995 

Scholtens Fritzi en de verdwenen keeper Zwijsen 2008 

Peter Vervloed Sabotage! Zwijsen 2008 

Paul van Loon Stuurloos tussen de sterren Zwijsen 2008 

Frank Herzen De verloren vloot Piramide 2000 

Tais Teng Hocus, pocus, pas op! Zwijsen 2003 

Het griezelgenootschap Griezelige beesten Elzenga 1995 

Het griezelgenootschap Griezelverzen 2 Elzenga 1999 
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Sylvia van den Heede Het koekboek van Vos en Haas Lannoo 2001 

Leny van Grooter De flipperkoning Holland 1993 

Thijs Goverde De zwijnenkoning Holland 1999 

Bies van Ede De drie weesjongens Zwijsen 2008 

Hennie Molenaar Ze zijn er Zwijsen 2008 

Anke Kranendonk Dubbel verliefd Zwijsen 2007 

Ellen Tijsinga Zonnekind Elzenga 1995 

Geraldine McCoughrean Een schat aan sprookjes Christofoor 2003 

Vivian den Hollander Winterfeest Unieboek 2004 

Mirjam Mous Een bloeddorstige meester Van Holkema & Warendorf 2002 

Brigitte Minne Een mussenjong in het eksternest Clavis 1999 

Bies van Ede De behekste bibliotheek De Fontein 2005 

Paule du Bouchel Johann-Sebastian Bach Lannoo 2002 

Simone Kramer De strijd van de titanen Ploegsma 2005 

Het griezelgenootschap Nieuw bloed Elzenga 1999 

Trude de Jong Moord aan de Rivièra De Harmonie 1992 

Saskia Mijsbergen De heksen van het grote paarse bos Continental 1998 

Tais Teng De zoon van de zadelmaker Zwijsen 2002 

Anton van Oirschot Spoken & kastelen Het Spectrum 2002 

Lorna Minkman Hemelbeesten Zwijsen 2008 

onbekend Gebakken juf met kiwisaus Zwijsen 2008 

Marcel van Driel Subroza Zwijsen 2008 

Luc van Tolhuyzen Slimoor Davidsfonds 1998 

Marjo Roeven Hotel Rozebottel, Een mysterieuze gast Kluitman 1995 

Ynskje Penning Moord op het ijs Leopold 2003 

Vic Sjouwerman Poppies uit de watermolen Leopold 1998 

Edward van de Vendel Slik gerust een krijtje in! Querido 2002 

Rindert Kromhout Lola's list Leopold 2000 

Marjo Roeven Hotel Rozebottel, Vlam in de pan Kluitman 1995 

Monique van der Zanden Tim Tango Zwijsen 2008 

Gisbert Slotdrees De werktuigen van de boerderij Deltas 2002 

Debi Gliori Doodgewoon geweldig Prometheus 2003 

Babette van Oltrop Verhalen om niet te vergeten Kon. Instituut v/d Tropen 1995 

Ynskje Penning Piet Heyn en de Zilvervloot: de grote vangst Kok Educatief 1997 

William Steig Shrek! Vassalucci 2001 

Margaret Mahy  Schelmenstreken Facet 2002 

Tais Teng Aaien op eigen risico Leopold 2003 

Catherine Saunders Naar de manege Van Holkema & Warendorf 2003 

Pauline Michgelsen De levensruil van Johannes Flegman en Elizabeta B. Zwijsen 2008 

Monique van der Zanden Een draak van een zaak! Zwijsen 2008 

Anabel Kindersley Feest! Bosch & Keuning 1998 

Tais Teng Zwartekattenkwaad Leopold 2002 

Tais Teng Duizend eilanden ver De Fontein 2003 

G. van Roosbroeck Bekend! Beroemd! Machtig! 2003 

Vic Sjouwerman De zwanenprinses Zirkoon 2003 

Renzo Rossi Het leven in een indianenkamp De Lantaarn 2000 

Joy Richardson Kunstkijken: de geheimen van schilderijen Waanders 2000 

Michael Stotter Belevenissen i/d wereld van N-Amerikaanse Indianen De Lantaarn 2001 
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Bijlage 2: Spreiding CILT- en CLIB-waarden AVI-niveaus 

 

CILT 

AVI-niveau Spreiding 

Start ≤56,9 

M3 ≤56,9 

E3 56,9 – 58,9 

M4 58,9 – 61,9 

E4 61,9 – 63,9 

M5 63,9 – 65,9 

E5 65,9 – 67,9 

M6 67,9 – 69,9 

E6 69,9 – 71,9 

M7 71,9 – 73,9 

E7 73,9 – 74,9 

Plus >74,9 

 

De niveaus AVI-Start en M3 worden niet onderscheiden op grond van CILT-waarden, maar 

vastgesteld op basis van de in de tekst aanwezige tekstkenmerken en woordtypen. Hiervoor gelden 

aanvullende richtlijnen (Evers, 2008) waaruit bijvoorbeeld blijkt dat in Start alleen klankzuivere 

woorden van één lettergreep mogen voorkomen, terwijl in M3 eenlettergrepige woorden met alle 

ekens en klanken mogen voorkomen. 

 

CLIB 

AVI-niveau Spreiding 

Start ≤ -12 

3 -11≤ CLIB ≤ 7 

4 8 ≤ CLIB ≤ 20 

5 21 ≤ CLIB ≤ 35 

6 36 ≤ CLIB ≤ 48 

7 49 ≤ CLIB ≤ 61 

8 62 ≤ CLIB ≤ 74 

Plus CLIB ≤ 75 
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Bijlage 3: Lijst met gebruikte teksten corpusonderzoek 2 

 

Auteur 

 

Titel 

 

Uitgeverij 

 

Jaar 

 

Groep 

 

Aantal 

zinnen 

Els Pelgrom Pim en de poes Zwijsen 1988 3 77 

Brigitte Minne Roos wil een heks zijn De Eenhoorn 2000 3 82 

Johanna Kruit Komt het nog goed? De Boeck 2003 3 100 

Gitte Spee Een taart voor Sep Zwijsen 1993 3 96 

Maria van Eeden Lot en de zee Zwijsen 2008 3 100 

Stefan Boonen In het oerwoud Zwijsen 2008 3 100 

Rindert Kromhout Bram en de veelvraat Zwijsen 1993 3 84 

Mirjam Oldenhave Geheim agent Zwijsen 2004 3 100 

Ann Lootens Waar is Sinterklaas? Clavis 2000 3 100 

Danielle Schothorst Een dief bij de boer Zwijsen 2008 3 100 

Sylvia van den Heede Even om  Averbode 1999 3 61 

    Totaal 1000 

Elisabeth Marain Verdwaald in Brussel Zwijsen 2008 4 100 

C. van Bourgondië Tijn wil óók sterk zijn Zwijsen 2005 4 67 

Selma Noort Dat is mijn bal! Zwijsen 2003 4 81 

Anke de Vries Slim en Woest Zwijsen 2003 4 82 

Selma Noort Die boef komt er niet in! Zwijsen 2003 4 100 

Alma Post Gewoon met zijn drieën Sjaloom 1997 4 100 

Dirk Nielandt Baas van de wereld Zwijsen 2008 4 100 

Marjon Hoffman Ik wil geen bril Zwijsen 2008 4 100 

Marres Brecht met de vlecht Zwijsen 2008 4 100 

Erik-Jan Lens Waar is mijn fiets? Zwijsen 2008 4 100 

Paul van Loon Tilde de Wilde Zwijsen 2008 4 70 

    Totaal 1000 

Selma Noort Gestampte meisjes en weggegooide j. Leopold 2001 5 61 

Ton van Reen De meermeermin Sjaloom 1995 5 100 

Els Rooijers Gevangen in het bos Zwijsen 2001 5 100 

Anneke Scholtens Niet voor één gat te vangen Maretak 2002 5 100 

Francine Oomen Max de tandartskat 

Van Holkema & 

Warendorf 1998 5 72 

Ton van Reen Winnaars Zwijsen 2004 5 100 

Els Rooijers De zwarte elfen Zwijsen 1997 5 100 

Anke de Vries Kladwerk Lemniscaat 1980 5 100 

Peter Smit Piraat Marina en de Pauwenkroon Zwijsen 2008 5 100 

Marit Nicolaysen Sven en zijn rat gaan voor goud Lemniscaat 2002 5 100 

Willem Eenhof Niet aankomen Zwijsen 2008 5 67 

    Totaal 1000 

Selma Noort Pol en de kans van zijn leven Leopold 2003 6 100 

Paul van Loon Een potje spoken Zwijsen 1992 6 100 

Astrid Lindgren De rode vogel Querido 2003 6 51 

Paul van Loon Volle maan Elzenga 1999 6 100 

Jac Linders Jesse vermist Davidsfonds/Infodok 1994 6 100 

Hennie Molenaar Ze zijn er Zwijsen 2008 6 100 

Anke Kranendonk Dubbel verliefd Zwijsen 2007 6 100 

Ellen Tijsinga Zonnekind Elzenga 1995 6 100 
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Mirjam Mous Een bloeddorstige meester 

Van Holkema & 

Warendorf 2002 6 100 

Bies van Ede De behekste bibliotheek De Fontein 2005 6 100 

Scholtens Fritzi en de verdwenen keeper Zwijsen 2008 6 49 

    Totaal 1000 

Griezelgenootschap Nieuw bloed Elzenga 1999 7 100 

Trude de Jong Moord aan de Rivièra De Harmonie 1992 7 100 

Saskia Mijsbergen De heksen van het grote paarse bos Continental 1998 7 100 

Marjo Roeven Hotel Rozebottel, Vlam in de pan Kluitman 1995 7 100 

Monique v/d Zanden Tim Tango Zwijsen 2008 7 81 

Debi Gliori Doodgewoon geweldig Prometheus 2003 7 100 

Ynskje Penning Piet Heyn en de Zilvervloot Kok Educatief 1997 7 100 

Tais Teng Aaien op eigen risico Leopold 2003 7 100 

Pauline Michgelsen De levensruil van Johannes Flegman Zwijsen 2008 7 93 

Monique v/d Zanden Een draak van een zaak! Zwijsen 2008 7 80 

Tais Teng Zwartekattenkwaad Leopold 2002 7 46 

    Totaal 1000 

 


