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Voorwoord 

Het  leren  van  Engels, Duits  en  Frans  op  de middelbare  school  heeft mij  veel  inspanning 

gekost. Ik had destijds dan ook nooit gedacht dat ik, nu 10 jaar later, mijn afstudeerthesis tot 

dit  onderwerp  zou maken. Mijn  interesse  in  het  onderwerp  dyslexie  en  vreemde  talen  is 

vanuit  zowel  professionele  interesse  als  eigen  ervaring  ontstaan.  In  groep  vier  van  de 

basisschool kreeg ik de diagnose dyslexie. Dit betekende onder andere voor mij dat ik op de 

middelbare school goede cijfers kon halen maar met veel meer  inspanning dan anderen. Ik 

herinner mij nog goed hoe spannend  ik de  lessen Frans vond, waarin  ik, half onder de tafel 

verstoppend, vurig hoopte dat de docent mij dit keer vergat voor de wekelijkse leesbeurt. 

Het kader waarin dit onderzoek plaats vindt  leek mij waardevol voor de ondersteuning van 

de  dyslectische  leerlingen  op  het  voortgezet  onderwijs.  De  gesprekken  met  de 

brugklasleerlingen,  die  ik  voor mijn  onderzoek  hield,  benadrukten  voor mij  de  praktische 

betekenis.  

Voor het realiseren van dit stuk ben ik een aantal mensen dank verschuldigd. Allereerst wil ik 

Dhr.  dr.  Hamers  bedanken  voor  alle  deskundige  hulp,  zijn  feedback  en  motiverende 

woorden. Ook dank aan drs. Tom Braams voor alle ondersteuning en het vertrouwen en de 

mogelijkheid om mijn onderzoek binnen zijn praktijk te mogen uitvoeren.  

Tevens gaat mijn dank uit naar mijn ouders en mijn vriend die mij, wanneer ik twijfelde aan 

mijn  kunnen, wisten  te motiveren  om  door  te  gaan.  Speciaal wil  ik  hierbij mijn moeder 

bedanken.  Zij was  bereid  al mijn  stukken  kritisch  te  bekijken  op  stijl  en  spelfouten, mijn 

gedachtespinsels  aan  te  horen  en  organisatorisch mee  te  denken. Verder wil  ik  iedereen 

bedanken die het tot stand komen van mijn afstudeerscriptie mogelijk heeft gemaakt. 

Ik heb ervoor gekozen mijn afstudeeronderzoek  in de vorm van een artikel te presenteren. 

Het  leek mij een uitdaging om mijn werk  van het afgelopen  jaar  in deze  voor mij  relatief 

nieuwe schrijfvorm te verwerken.  

Hopende  dat  ik  met  deze  thesis  een  bijdrage  kan  leveren  aan  het  begrip  en  de 

ondersteuning  van  dyslectische  leerlingen  op  het  voortgezet  onderwijs,  wens  ik  u  veel 

leesplezier.  

 

 

Elise de Fretes  



Dyslexie en vreemde talen 

3 
 

 

Dyslexie en vreemde talen: succes of falen? 

Onderzoek naar voorspellende factoren voor succes bij vreemde talen 

Elise, S.R. de Fretes  

 

Key words: dyslexia, phonological skills, working memory, non verbal reasoning, foreign language learning 

 

Abstract 

Background:   The Linguistic Coding Deficit Hypothesis  (LCDH) claims  that a  significant  influence of 
weak  phonological  and  syntactic  skills  (grammar)  on  the  results  in  foreign  language  learning was 
revealed.  Also  failure  in  foreign  language  learning  hardly  has  anything  to  do  with  the  general 
intelligence  (Ganschow  et  al.,  1994,  2001)  Aims:  This  study  was  designed  to  determine  which 
cognitive processes,  ic phonological skills, verbal working memory and nonverbal reasoning, predict 
failure  on  foreign  language  learning  in  high  school  freshman’s.  In  some  models  a  hierarchical 
regression analyses was needed to check for an interaction effect of non verbal reasoning.  Also was 
studied which  variables, more  related  to  the  environment  and  surroundings  of  the  student,  are 
relevant  for  future  studies. Method:  A multiple  regression  analysis,  on  267  pupils,  was  used  to 
determine which  of  the  cognitive  processes  form  the most  accurate model  to  predict  failure  in 
foreign  language  learning.  Also  a  half  –  structured  interview  with  dyslectic  students  was  used. 
Results:  A model which  contains  phonological  skills,  verbal working memory  and  also  nonverbal 
reasoning predicted approximately 17 percent of the variance of success in foreign language learning 
in general. Also was found that separately tested English was best predicted by these tests followed 
by German and French. Conclusion: A, medium, predicting value of phonology and verbal working 
memory  for  the performances on  foreign  languages  for  this  sample has been proved.  It  is  striking 
that non‐verbally reasoning also explains part of  the variance. Anxiety, preparation  time and study 
method are found to be of use for future studies.  
 

Inleiding 

Kinderen met dyslexie hebben  in het voortgezet onderwijs veel problemen met de 

vreemde talen. Vroege signalering en vroeg inzetten van goede ondersteuning is van belang 

om onnodig grote achterstanden en  frustraties  te voorkomen.  In dit onderzoek zullen een 

aantal factoren dat bij kinderen met dyslexie van  invloed zijn op de prestaties op vreemde 

talen1 worden onderzocht. 

                                                 
1 Onder vreemde talen wordt op het voortgezet onderwijs het leren van moderne talen zoals het Engels, Frans 

en Duits verstaan. 
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Wanneer wordt gekeken naar eerder onderzoek kunnen deze factoren globaal in twee typen 

worden  verdeeld.  Allereerst  zijn  er  de wat  stabielere  leerlingkenmerken  zoals  cognitieve 

vaardigheden  (bij  dyslexie  m.n.  fonologische  vaardigheden,  snelheid  van  benoemen  en 

werkgeheugen)  en  persoonlijkheidskenmerken  (bijvoorbeeld  temperament  en  intro‐  of 

extraversie).  Vervolgens  zijn  er  kenmerken  die  wat minder  stabiel  zijn  en meer met  de 

leeromgeving  te  maken  hebben,  zoals  angst  voor  de  vreemde  taal,  perceptie  van  de 

leerkracht  en  studiemethoden.  Met  leerling‐kenmerken  dienen  de  docenten  uiteraard 

rekening te houden door gedifferentieerd te instrueren en eventueel remedial teaching in te 

zetten. De  factoren  in de  leeromgeving  lijken makkelijker veranderbaar. Docenten  zouden 

leerlingen  kunnen  helpen  om  hun  studiemethoden  zo  in  te  richtten  dat  ze  een  optimaal 

rendement halen uit hun leerinspanningen.  

Het is voor de leerkrachten van middelbare scholen belangrijk te weten welke factoren van 

belang zijn voor het behalen van goede leerresultaten met de vreemde talen en hoe zij deze 

factoren kunnen beïnvloeden. Onderzoek hiernaar kan kennis opleveren die ten gunste komt 

van de ondersteuning van deze leerlingen. 

In het hierna volgende  zal een overzicht worden gegeven van gepubliceerde onderzoeken 

die  betrekking  hebben  op  prestaties  op  het  onderwijs  in  vreemde  talen.  Tevens  wordt 

relevante praktische  informatie uit  vakdidactische boeken  voor het onderwijs  in  vreemde 

talen  weergegeven.  Ook  zijn  aanwijzingen  uit  dyslexieprotocollen,  zoals  die  in  het 

Nederlands onderwijs worden gehanteerd, opgenomen. Allereerst zal een overzicht worden 

gegeven van wat dyslexie inhoudt en welke problemen dit met zich meebrengt. Vervolgens 

zal  uitleg worden  gegeven  over  de  specifieke  problemen met  het  onderwijs  in  vreemde 

talen. Hierna volgt een overzicht van onderzoeken die een verklaring geven voor het falen bij 

vreemde talen onderwijs en mogelijke  factoren die daarop van  invloed zijn. Tot slot zal de 

plaats van dit onderzoek in dit geheel worden beschreven, hierbij zal worden ingegaan op de 

doelstelling van dit onderzoek.  

2. Theoretische oriëntatie 
Dyslexie is een specifieke taalstoornis. Blomert (2005) definieert dyslexie op basis van 

een  combinatie  van  fundamenteel  neuro‐cognitief  onderzoek  en  klinische  studies.  Hij 

omschrijft dyslexie als een  subtiele  stoornis  in de ontwikkeling van hersenen op basis van 

een genetische predispositie, die vooral  tot uiting komt bij de verwerking van  fonologisch‐
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orthografische  informatie en zichtbaar wordt  in het  lezen en spellen van woorden. Volgens 

Blomert (2005) wordt de prevalentie van ernstige dyslexie2 in Nederland geschat op 3,6%.   

Naast de problemen met  lezen en spellen geeft Braams (2004) bijkomende problemen aan 

zoals problemen met stellen, woordvindingsproblemen en geheugenproblemen. Het vinden 

van  een  effectieve  behandeling  voor  dyslexie  heeft  naast  een wetenschappelijk  doel  ook 

gevolgen  voor  het  levensgeluk  van  dyslectici.  Blomert  (2005)  stelt  dat  ernstige 

belemmeringen met betrekking tot opleiding en beroepscarrière een gevolg kunnen zijn van 

dyslexie. Hiermee wordt het belang van goede ondersteuning onderstreept. 

 

2.1 Problemen met vreemde talen 

Naast de problemen in de eigen taal, kunnen leerlingen met fonologische tekorten in 

de bovenbouw van de basisschool en met name op de middelbare school tevens problemen 

verwachten bij het leren van vreemde talen (Braams, 2004). Van Berkel (1990) beschrijft de 

problemen bij het  leren van vreemde talen  in algemene zin. Zij stelt dat de problemen zich 

afspelen op vier gebieden: het  leren van (geschreven) woorden, het  lezen van teksten, het 

leren van de grammatica en de toetsing van de vreemde taal.  

Als verklaring voor een deel van de problematiek worden de verschillen in klanken en tekens 

tussen  het  Nederlands  en  de  vreemde  talen  genoemd.  Andere  problemen  betreffen  de 

regelmatigheid  en  transparantie  in  de  orthografie  van  de  taal  (Van  Berkel,  1990).  Een 

voorbeeld hiervan is in het Engels ‘pain’, ‘day’ en ‘great’ waarin de middelste klank hetzelfde 

klinkt maar telkens anders wordt geschreven.  

Braams (2007) geeft aan dat problemen bij de vreemde talen bij kinderen met dyslexie zich 

ook laten verklaren door problemen met het herkennen van subtiele verschillen in uitspraak 

en het  ‘over het hoofd zien’ van morfologische details. Ook  is het  leren van  losse woorden 

een probleem bij kinderen met dyslexie door een vaak voorkomende beperkte capaciteit in 

de verbale werkgeheugenspan.  

                                                 
2 Blomert geeft aan dat 3,6% van de leerlingen niet voldoende gebaat zijn bij de extra begeleiding die scholen 
geven met behulp van de Dyslexieprotocollen. Deze groep leerlingen zal vanaf 2009 specialistische hulp kunnen 
krijgen, die vergoed wordt via de  ziektekostenverzekeringen. Naast deze 3,6%  is er een groep kinderen met 
dyslexie die wel voldoende geholpen wordt met de extra begeleiding op school, en een groep kinderen met 
comorbide  stoornissen,  die  veelal  op  het  speciaal  basisonderwijs  zitten.  Al met  al moet  er,  volgens  Tom 
Braams, met minimaal 8% dyslectische kinderen rekening gehouden worden. 
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2.2 Voorspeller voor vreemde talen 

De  tekorten  in  de  beheersing  van  moedertaal,  zoals  bij  kinderen  met  dyslexie, 

worden gezien als een voorspeller voor zwakke prestaties op het  leren van vreemde talen. 

Ganschow, et al. (1994, 2001) toetsen deze Linguistic Coding Deficit Hypothesis (LCDH). Al in 

het  eerste  semester  van  het  schooljaar  vinden  zij  een  significante  invloed  van  zwakke 

fonologische‐  en  syntactische  vaardigheden  (grammatica)  op  de  resultaten  bij  lezen  en 

schrijven  van  vreemde  talen.  Ook  houdt  het  onvermogen  een  vreemde  taal  te  leren 

nauwelijks een verband met de algemene intelligentie (Ganschow et al., 1994, 2001) 

In  tegenstelling  tot  de  studies  waarin  de  LCDH  werd  getoetst  stelden  Miller‐Guron  en 

Lundberg  (2000) een onverwachte voorkeur voor een vreemde  taal bij Zweedse dyslectici 

vast.  Deze  studenten  prefereerden  na  het  leren  van  het  Engels,  deze  taal  boven  hun 

moedertaal. Een mogelijke verklaring voor deze bevinding  is dat Miller‐Guron en Lundberg 

(2000)  een  verschil  in  leesstrategie  vonden  tussen  dyslectici met  een  voorkeur  voor  het 

Engels en die met een voorkeur voor de moedertaal. De leesstrategie bij dyslectici met een 

voorkeur voor het Engels zou in deze taal effectiever zijn dan in de Zweedse moedertaal. Een 

alternatieve  verklaring  is  dat  het  leren  van  een  nieuwe  taal  door  deze  leerlingen  als  een 

tweede kans wordt ervaren, en  zo, mogelijk hun motivatie voor deze  tweede  taal positief 

beïnvloedt (Miller‐Guron &Lundberg, 2000). Een beperking van dit onderzoek is dat het om 

een te kleine en selecte onderzoeksgroep ging om representatief te zijn voor de populatie. 

 

2.3 Angst 

In reactie op de LCHD studies bekijkt Macintyre (1995) de  invloed van angst op het 

leren van vreemde talen. Zijn kritiek is dat Ganschow en collega’s bij het onderzoek naar de 

LCDH  andere  belangrijke  variabelen  die  van  invloed  zijn  op  het  leren  van  vreemde  talen, 

waaronder  angst,  buiten  beschouwing  hebben  gelaten.  Volgens Macintyre  (1995)  is  het 

hebben van angst voor het  leren van een vreemde  taal niet alleen van  invloed op wat de 

leerling daadwerkelijk leert, maar ook op dat wat hij van zijn opgedane kennis durft ten toon 

te stellen. 

Ook Ganschow  et  al.  (1994)  hebben  getoetst  in  hoeverre  het  hebben  van  een  verhoogd 

angstniveau voor de vreemde taal van  invloed  is op de prestaties. Zij vinden een significant 

verschil  in  prestaties  tussen  studenten met  een  hoog  angstniveau  en  die met  een  laag 

angstniveau voor vreemde talen. Hierbij is het belangrijk te vermelden dat de prestaties van 
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de studenten met grote angst voor vreemde talen nog binnen de gemiddelde range vielen. 

De  studenten  met  een  lage  angst  voor  vreemde  talen  behaalden  significant  hogere 

resultaten.  Ook  valt  in  deze  studie  op  dat  25  procent  van  de  studenten met  een  hoog 

angstniveau  op  ‘A‐level’  scoort  bij  de  vreemde  talen.  Van  deze  groep  scoort  28  procent 

onvoldoende of trok zich terug uit de cursus. De steekproef van deze studie was klein en de 

respondenten  representeerden  enkel  de  populatie  van  één  universiteit  (Ganschow  et  al., 

1994).  

 

2.4 Perceptie van de docent 

Een andere variabele die in verband wordt gebracht met problemen bij het leren van 

vreemde talen is de perceptie van de docent. Sparks en Ganschow (2001) vinden bewijs dat 

de  visie  van  de  docent  over  de  mogelijkheden  van  de  leerling  afhankelijk  is  van  zijn 

beheersing van de moedertaal. Deze perceptie  is vervolgens weer direct van  invloed op de 

prestaties van de  leerling en mogelijk het ontwikkelen van angst  (Horwitz, 2000; Sparks & 

Ganschow, 2001). 

Bakker, Denessen en   Brus‐Laeven  (2007) concluderen  in onderzoek naar de perceptie van 

de docent op sociale achtergrond en betrokkenheid van de ouders en de  invloed van deze 

perceptie  op  prestaties  van  de  leerling,  dat  de  perceptie  van  de  docent  over  de 

betrokkenheid van ouders een effect heeft op het  lees‐ en spellingsbegrip van de  leerling. 

Verder  geven  Bakker  et  al.  (2007)  aan  dat  de  perceptie  van  de  leerkracht  over  de 

betrokkenheid  van  ouders  bij  het  studeren  thuis  afhangt  van  de  betrokkenheid  bij 

activiteiten op school. De inschatting die de leerkracht maakt is vaak anders dan wat ouders 

zelf  aangeven  thuis  bij  te  dragen  aan  de  schoolontwikkeling  van  hun  kind  (Bakker  et  al., 

2007).  

 

2.5 Persoonlijkheidskenmerken  

Robinson, Gabriel en Katchan (2006) stellen dat verschillen in de persoonlijkheid van 

de  leerling een rol spelen bij het onderwijs  in vreemde talen. Dit doen zij aan de hand van 

een  vergelijking  van  scores  op  de  Eysenck  Personality Questionnaire  (EPQ)  en  scores  op 

spreek‐  en  schrijfvaardighedentests.  Van  de  variatie  op  de  geschreven  tests  wordt  23 

procent  verklaard  door  het  persoonlijkheidskenmerk  neuroticisme.  Ook  wordt  het  hoog 
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scoren op verbale en schriftelijke tests  in verband gebracht met het hebben van een hoge 

mate van neuroticisme en lage extraversie (Robinson et al., 2006).   

 

2.6 Werkgeheugen 

Gathercole et al. (2006) stellen dat ernstige leesproblemen bij kinderen met dyslexie 

nauw  samenhangen  met  tekorten  in  het  werkgeheugen.  Zij  suggereren  dat  het 

werkgeheugen functioneert als een ‘bottleneck’ voor al het schoolse leren (Gathercole et al., 

2006). Swanson en Sáez (2006) concluderen met betrekking tot de mogelijke tekorten in het 

werkgeheugen bij kinderen met leerproblemen dat er sprake is van fundamentele tekorten. 

De  tekorten worden met name gevonden  in de  fonologische  lus, een  component van het 

werkgeheugen dat gespecialiseerd  is  in de opslag en verwerking van  talige  informatie. Dit 

systeem  is werkzaam  bij  complexe  cognitie  zoals  begrijpend  lezen,  probleemoplossing  en 

schrijven (Swanson & Sáez, 2006). 

In tegenstelling tot de voorgaande onderzoeken vinden Van der Sluis, Van der Leij en de Jong 

(2005) in een onderzoek bij Nederlandse kinderen met leerstoornissen geen tekorten in het 

werkgeheugen. Zij geven aan het de betrokkenheid van het werkgeheugen bij de activiteit 

lezen niet direct betekent dat personen met een leesstoornis tekorten in het werkgeheugen 

hebben.  

 

2.7 Studiemethoden 

In  voorgaande  studies  is  de  vraag  nog  niet  beantwoord  welke  studiemethoden 

efficiënt zijn bij het  leren van vreemde talen. Van Berkel (1990) beschrijft voor het efficiënt 

leren van woorden een  systeem waarbij een nieuwe klank‐tekenkoppeling wordt gemaakt 

voor  de  vreemde  taal.  De woorden worden  dan  in  een  ‘klankwerkschrift’  ingedeeld met 

kolommen met gelijke  spelling voor  specifieke klanken. Hierbij gaat Van Berkel uit van de 

dubbelroute‐theorie, waarbij  in eerste  instantie spellend wordt gelezen maar naar mate de 

leeservaring  vordert  een  snellere  leesroute  van  ‘directe  herkenning’  ontstaat.  Van  Berkel  

veronderstelt voorts dat wanneer met deze specifieke klankkolommen wordt geoefend een 

‘woordbeeld’  in de vreemde  taal zal ontstaan waardoor het niet meer nodig  is spellend  te 

lezen.  Echter  deze  dubbel‐routetheorie  wordt  door  Bosman  (1994),  verworpen.  Zij 

concludeert naar aanleiding  van een  reeks experimenten dat een dubbel‐routemodel niet 

nodig  is.  Een  één‐routemodel, waarin  zowel  door  de  beginnende  als  door  de  gevorderde 
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lezer gebruik wordt gemaakt van verklanking van  letters, wordt voldoende geacht om het 

leesproces te beschrijven (Bosman, 1994). 

In het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs worden onderwijsadviezen gegeven voor het 

vreemde  talen  onderwijs  aan  dyslectici  op  de middelbare  school  (Henneman,  Kleijnen & 

Smits, 2004). Voor het  leren van woordjes worden vier specifieke methoden aangereikt die 

effectief  zijn voor het  leren van woorden. De eerste methode die wordt beschreven  is de 

‘expanding‐  rehearsal‐  methode’  waarbij  de  rij  met  te  leren  woorden  in  stukjes  wordt 

opgedeeld.  Na  het  leren  van  elk  stukje  wordt  gecontroleerd  welke  woorden  ervan 

onthouden zijn. Dit gedeelte wordt dan samen met de eerder geleerde woorden herhaald. 

Deze methode  is met name  geschikt  voor  kinderen met  geheugenproblemen. De  tweede 

methode is het leren van woorden in een korte betekenisvolle context; leren in zinsverband. 

De  derde  methode  die  effectief  wordt  bevonden  is  de  ‘handcomputermethode’  hierbij 

worden de moeilijke woorden  in een roulerend systeem met kaartjes mondeling geoefend.  

Deze methode is geschikt voor herhalen van woorden op de lange termijn. De ‘flapmethode’ 

is  geschikt  voor  het  oefenen  van  de  geschreven  vorm  van  woorden.  Hierbij  wordt  het 

Nederlandse woord op een vel papier geschreven en daarnaast de vertaling, zoals de leerling 

denkt  dat  het  hoort.  De  fouten  worden  opgezocht  en  de  juiste  schrijfwijze  opnieuw 

ingeprent. Vervolgens wordt het papier omgevouwen waardoor alleen weer de Nederlandse 

woorden zichtbaar zijn. De leerling schrijft de vertaling opnieuw op (Henneman et.al., 2004) .  

 

2.7.1 Computertrainingsprogramma’s 

Bij het  leren van woorden en  zinnen wordt  in het vreemde  talen onderwijs  steeds 

meer gebruik gemaakt van computerprogramma’s (Lui, Moore, Graham, & Lee, 2003). Met 

het toenemende gebruik van oefensoftware is de vraag naar didactisch effectieve software, 

gebaseerd  op  theorieën  over  het  leren  van  een  vreemde  taal,  gestegen.  Lui  en  collega’s 

(2003)  stellen  dat  het  gebruik  van  visuele media  in  het  onderwijs  in  vreemde  talen  de 

opbouw van het vocabulaire, het  leren  lezen en de behaalde toetsscores, ten goede komt. 

Ook wordt het spreken en  luisteren gestimuleerd. Daarbij geven Lui en collega’s  (2003) de 

beperking  aan  dat  zelfinstructie  en  autonomie  binnen  het  trainingsprogramma  door  de 

studenten zelf wordt gewaardeerd maar niet noodzakelijk leidt tot betere resultaten.  

Ook  in het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs wordt het oefenen met behulp van een 

computerprogramma geadviseerd. Hierbij is het van belang dat de oefenmomenten kort zijn 
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en worden verspreid over de  tijd, bijvoorbeeld elke dag  tien minuten. Ook wordt er meer 

resultaat geboekt wanneer de leerling bij het typen de woorden ook hardop blijft uitspreken 

(Henneman, Kleijnen & Smits, 2004). 

Bosman, Van Huygevoort en Verhoeven (2006) onderzochten welke vormen van computer‐

feedback  binnen  computertrainingsprogramma’s  effectief  zijn  bij  het  leren  schrijven  van 

woorden.  Zij maken  hierbij  onderscheid  in  effectiviteit  bij  slechte  en  goede  spellers.  Er 

worden twee vormen van feedback onderscheiden. Allereerst een vorm waarbij de  leerling 

te zien krijgt dàt het woord verkeerd  is gespeld. De tweede vorm  is dat de  leerling te zien 

krijgt wàt hij verkeerd heeft gespeld. Beide feedbackmethoden bleken effectief voor zowel 

de goede als slechte spellers. Er zijn wel aanwijzingen gevonden dat slechte spellers meer 

profijt hebben van de  tweede  feedbackmethode waarbij ze  informatie krijgen over wàt er 

verkeerd  is gespeld  (Bosman et al., 2006). Er dient  rekening  te worden gehouden met dat 

het bij deze studie gaat om spellingsonderwijs in de moedertaal in de basisschoolperiode. 

Uit  het  bovenstaande  wordt  duidelijk  dat  voornamelijk  onderzoek  is  gedaan  naar  de 

afzonderlijke  invloeden  op  vreemde  talen.  De  vraag  is  nu:  in  hoeverre  voorspellen  de 

cognitieve en omgevingsfactoren samen de prestaties op vreemde talen? Doelstelling van dit 

onderzoek  is na te gaan welke cognitieve  factoren van  invloed zijn op het  functioneren op 

vreemde  talen. Hierbij wordt gekeken naar de  fonologische vaardigheid, het verbale korte 

duurgeheugen  en  het  non‐verbaal  redeneren.  Fonologische  vaardigheid  wordt  als  volgt 

gedefinieerd: een taalsysteem dat de mogelijkheid biedt tot het decoderen van geschreven 

klanken,  opdelen  van  woorden  in  afzonderlijke  spraakklanken  en  het  samenvoegen  van 

klanken  tot woorden. Verbale korte duurgeheugen wordt omschreven als een component 

van  het  werkgeheugen  dat  gespecialiseerd  is  in  de  opslag  en  verwerking  van  talige 

informatie.  Non‐verbaal  redeneren  wordt  gedefinieerd  als  een  cognitieve  factor  die  de 

mogelijkheid  biedt  tot  het  doorzien  van  regels,  systemen  en  relaties  met  een  figuraal 

karakter. Kortom,  er  wordt  getoetst  welke  stabiele  factoren  bij  een  leerling  een  risico 

vormen voor  zwakke prestaties op vreemde  talen. De hypothesen welke  in dit onderzoek 

worden getoetst zijn beschreven in tabel 1 op pagina 11. Verder zal worden geïnventariseerd 

in hoeverre verklarende  factoren zoals angst, perceptie van de docent en studiemethoden 

van invloed zijn op de prestaties binnen de risicogroep.  
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Tabel 1. Geformuleerde hypothesen voor dit onderzoek 

Hypothese  Formulering

1A  Er  is  een  positief  verband  tussen  fonologie,  verbale  korte  duurgeheugen  en  de  prestaties  op 
vreemde talen 

1B  Er is geen verband tussen non‐verbaal redeneren en de prestaties op vreemde talen 
 

2A  Er is een positief verband tussen fonologie, verbale korte duurgeheugen en de prestaties op Duits
2B 
 
3A 

Er is geen verband tussen non‐verbaal redeneren en de prestaties op Duits 
 
Er is een positief verband tussen fonologie, verbale korte duurgeheugen en de prestaties op Engels 

3B  Er is geen verband tussen non‐verbaal redeneren en de prestaties op Engels 
 

4A  Er is een positief verband tussen fonologie, verbale korte duurgeheugen en de prestaties op Frans
4B 
 
5 

Er is geen verband tussen non‐verbaal redeneren en de prestaties op Frans 
 
Er zijn verschillen  in de antwoorden op de vragen m.b.t. angst, voorbereidingstijd, studiemethode 

en  de  perceptie  van  de  leerkracht  tussen  de  goed  presterende  leerlingen  en  zwakpresterende 

leerlingen. 

3. Opzet van het onderzoek  
 
3.1. Proefpersonen 

Voor dit onderzoek zijn brugklassers van verschillende niveaus van het voortgezet onderwijs 

benaderd.  Het  gaat  om  267  leerlingen  afkomstig  uit  de  provincie  Friesland.  De 

scholengemeenschap  (met  4  verschillende  locaties  in  verschillende  plaatsen)  heeft  haar 

medewerking  verleend,  leerlingen  en  hun  ouders  zijn  op  de  hoogte  gesteld  van  het 

onderzoek  en  hebben  toestemming  gegeven  voor  het  verwerken  van  de  gegevens.  De 

gegevens zullen anoniem worden verwerkt. Voor gegevens over de sekse en leeftijd van de 

respondenten en tevens over van welke schooltypen zij afkomstig zijn zie tabel 2. 

 

Tabel 2.Verdeling van respondenten op sekse, leeftijd en schooltype 

  Aantal  Percentage
Sekse 

Man 
Vrouw 

 
133 
134 

50.2 
49.8 

Leeftijd 
12 jaar 
13 jaar 
14 jaar 
15 jaar 

 
98 
156 
9 
4 

36.7 
58.4 
3.4 
1.5 

Schooltype 
Vmbo‐ bb 

 
13  4.9 

Vmbo‐ tl 
Havo‐vwo 

60 
194 

22.5
72.6 
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De  267  brugklasleerlingen  doen  de  dyslexiescreening  en  vormen  de  steekproef  voor  het 

beantwoorden  van de hypotheses die betrekking hebben op  fonologie, werkgeheugen en 

non‐verbaal redeneren als voorspellers voor de prestaties op vreemde talen ( zie tabel 1.).  

Voor  de  hypothese:  “Er  zijn  verschillen  in  de  antwoorden  op  de  vragen  m.b.t.  angst, 

voorbereidingstijd,  studiemethode  en  de  perceptie  van  de  leerkracht  tussen  de  goed 

presterende leerlingen en zwakpresterende leerlingen.” worden 6 risicoleerlingen bevraagd. 

Zij hebben naar aanleiding van de screening en verder diagnostisch onderzoek de diagnose 

dyslexie gekregen. Het gaat hierbij om drie  leerlingen die zwak  scoren op de  fonologische 

tests  en  tevens  zwak  scoren  op  vreemde  talen.  Bij  de  andere  drie  leerlingen  betreft  het 

leerlingen  die  ondanks  dat  ze  zwak  scoren  op  de  fonologische  tests  goede  gemiddelden 

hebben op de vreemde talen. Van de 6 risicoleerlingen zijn er 5 man en 1 vrouw. Zij hebben 

de leeftijd van 12, 13 en 15 jaar en zijn afkomstig van de schooltypen vmbo‐tl en havo‐vwo 

van één van de locaties van de scholengemeenschap. 

 

3.2. Instrumenten 

Voor  dit  onderzoek  wordt  gebruik  gemaakt  van  een  screening  voor  dyslexie 

(Singleton et al.,n.d.). Deze wordt door de leerlingen op school gemaakt met behulp van een 

computer. De  computerscreening  (Nederlandse  bewerking  van  de  Lucid  Rapid  test)  bevat 

een non‐verbale redeneertest, een verbale werkgeheugentest, een foneemdeletietest en een 

leestest met pseudowoorden. Bij de non‐verbale redeneertest bevat elke opgave een matrix 

van drie rijen van drie plaatjes. De  leerling moet telkens uit zes mogelijkheden kiezen welk 

plaatje in het negende vakje hoort (vgl. Raven’s Standard Progressive Matrices). 

De  verbale werkgeheugentest  bestaat  uit  een  test waarbij  de  respondenten  cijferreeksen 

reproduceren. Bij de  foneemdeletietest wordt de  leerling gevraagd welke van de door de 

computer uitgesproken opties juist is, wanneer een specifiek klankdeel van het woord wordt 

weggelaten. Bij de  leestest worden de  leerlingen gevraagd om de  juiste uitspraak te kiezen 

bij het pseudowoord. Hierbij wordt hen vier alternatieven geboden. De  foneemdeletietest 

en de pseudowoordentest meten de  fonologische vaardigheid van de  respondent. Met de 

nonverbale redeneertest wordt een schatting gedaan van de algemene redeneervaardigheid 

of terwijl de intelligentie.  
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Naar de validiteit van de Lucid Rapid test zijn drie onderzoeken bekend (Singleton et al.,n.d.). 

Er  is sprake van een onderzoek naar de test  in zijn volledige vorm, een onderzoek naar de 

aangepaste  versie  van de  test en één naar een mogelijke  vooringenomenheid  voor  sekse 

(‘gender bias’). Hieruit blijkt dat de  individuele  tests een goed onderscheid maken  tussen 

dyslectici en niet‐dyslectici en ook dat de test in zijn geheel een hoge accuratesse vertoont. 

Ook wordt geen ‘gender bias’ gevonden. Echter moet er rekening worden gehouden met dat 

hoewel  het  gaat  om  een  sterk  vergelijkbare  test  de  hiervoor  genoemde  onderzoeken 

betrekking  hebben  op  de  Engelse  versie  van  de  Lucid  Rapid  test.  Tevens  betrof  het 

normering  voor  jongeren  boven  de  zestien  jaar  en  volwassenen  in  plaats  van  voor 

brugklassers.   

Om een  indicatie  te  krijgen  van welke  factoren naast de  fonologie, het werkgeheugen en 

non‐verbaal  redeneren  van  invloed  zijn  op  de  prestaties  op  vreemde  talen  is  gebruikt 

gemaakt  van  een  halfgestructureerd  interview3  (Baarda,  de  Goede  &  Van  der  Meer‐

Middelburg,  1996).  Hierbij  worden  de  leerlingen  in  groepsinterviews  bevraagd  op  hun 

studiemethode, voorbereidingstijd voor toetsen, angst voor de vreemde taal en ervaringen 

met betrekking tot de  leerkracht om zo eventuele aanwijzingen voor volgend onderzoek te 

kunnen geven. 

 

3.3. Procedure 

De  computerscreening  is  afgenomen  in  september  2007  aan  het  begin  van  het 

brugklasjaar. De screening wordt klassikaal afgenomen waarbij elke  leerling de beschikking 

heeft over een eigen computer. Hierbij worden ze met behulp van gesproken tekst van het 

programma  geïnstrueerd.  De  test  beslaat  ongeveer  één  lesuur.  In  april  2008 worden  de 

doorlopende gemiddelde cijfers van de leerlingen door de scholengemeenschap vrijgegeven 

en  aan  de  screeningsdata  toegevoegd. Dit  zijn  de  gemiddelde  cijfers  die  tot  dan  toe  zijn 

geregistreerd en meetellen voor het rapport. 

Er  zal  een  halfgestructureerd  interview  (Baarda,  de  Goede &  Van  der Meer‐Middelburg, 

1996)  plaats  vinden  in  april  of  mei  2008.  De  6  deelnemende  leerlingen  zullen  in  de 

schoolomgeving,  in  homogene  groepjes met  betrekking  tot  prestaties  op  vreemde  talen, 

worden  bevraagd  in  interviews  van  45 minuten. De  antwoorden  van  de  leerlingen  zullen 

                                                 
3 Voor een overzicht van de gestelde vragen zie bijlage 1 
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worden geregistreerd op audio‐opname en vervolgens worden onderzocht op aanwijzingen 

voor verklarende factoren voor het presteren op vreemde talen. 

 

3.4. Datapreparatie 

De scores op de verschillende subtests van de computerscreening vormen een profiel 

waarop gebaseerd wordt welke leerlingen tot de dyslexierisicogroep behoren. De resultaten 

hiervan zijn per respondent geregistreerd in een databestand.  

De  doorlopende  gemiddelde  cijfers  voor  de  vreemde  talen  (Engels,  Duits,  Frans)  van  de 

respondenten worden door de scholen aangeleverd en bij het testdatabestand gevoegd.  

Aan  de  hand  van  een meervoudige  regressieanalyse  zal  worden  gekeken  welke  van  de 

onderdelen  van  de  computerscreening  het  beste  model  vormen  om  de  prestaties  op 

vreemde  talen  te  voorspellen. Hierbij wordt  rekening  gehouden met  de mogelijkheid  dat 

non‐verbaal  redeneren  een  interactie‐effect  heeft  op  de  voorspellende  waarde  van  de 

fonologische tests en de werkgeheugentest. Het non‐verbaal redeneren zal daarom worden 

opgenomen in een hiërarchisch regressiemodel.  

In het halfgestructureerde  interview komen de volgende onderwerpen aan de orde: angst, 

perceptie  van  de  leerkracht,  studiemethode  en  voorbereidingstijd.  Angst wordt  bevraagd 

aan de hand van vragen die zich richten op spanning voor toetsen en spanning in de les. De 

meningen van de leerlingen over de invloed van perceptie van de leerkracht wordt bevraagd 

aan de hand van vragen met betrekking tot de werkhouding in de groep en eerder behaalde 

resultaten  en  de  invloed  hiervan  op  de  beoordeling  door  hun  leerkracht.  Bij  de 

studiemethode wordt gevraagd welke methode of aanpak er gehanteerd wordt, wie daarbij 

helpt, of er gebruik wordt gemaakt van computerprogramma’s en de effecten hiervan. Ook 

wordt  gevraagd  naar  de  concrete  voorbereidingstijd  die  de  leerlingen  steken  in 

voorbereiding  voor  toetsing  van  vreemde  talen,  de  frequentie  van  het  studeren  en  hun 

motieven hiervoor4. De interviews worden verwerkt in een verbatim waarna de antwoorden 

worden gelabeld en geordend. In deze geordende gegevens worden de groep leerlingen met 

goede prestaties op  vreemde  talen en de groep met  zwakke prestaties op  vreemde  talen 

vergeleken en er wordt gezocht naar aanknopingspunten voor gericht vervolgonderzoek.  

                                                 
4 Voor de concreet gestelde vragen zie bijlage 1 
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4. Resultaten 
 

Allereerst wordt ingegaan op de kenmerken van de steekproef met betrekking tot de 

cijfers  voor  vreemde  talen  en  de  scores  op  de Nederlandse  Lucid  Rapid  test.  Vervolgens 

zullen  de  voorspellende waarde  van  de  subtests  van  de Nederlandse  Lucid Rapid  test,  ic. 

fonologie, werkgeheugen en non‐verbaal redeneren, voor de eindcijfers voor vreemde talen 

worden  besproken.  Hiervoor  wordt  gebruik  gemaakt  van  een  hiërarchische  multiple 

regressie‐analyse. Binnen deze analyse wordt er gecontroleerd of er een  interactie‐effect  is 

van non‐verbaal redeneren bij de voorspellende waarden van  fonologie en werkgeheugen. 

Eerst  zal  de  hiërarchische multiple  regressie  analyse  voor  het  eindcijfer  van  alle  vreemde 

talen  tesamen worden gegeven. Daarna wordt de hiërarchische multiple  regressie analyse 

per  eindcijfer  van  de  vreemde  taal,  ic.  Duits,  Engels  en  Frans,  beschreven.  Aan  de 

voorwaarden  voor  de  regressieanalyse  wordt  voldaan.  Er  is  tevens  geen  sprake  van 

multicollineariteit. Hierdoor werden vooraf geen variabelen verwijderd uit de analyse.  

Na  de  beschrijving  van  de  data‐analyses,  zal  aandacht  worden  besteed  aan  de  diepte 

interviews.  

 

4.1 Cijfers op vreemde talen en scores op de Nederlandse Lucid Rapid test 

Het  is afhankelijk van het schooltype  in welke talen er  in het brugklasjaar  les wordt 

gegeven. Wanneer de leerling afkomstig is uit de havo‐vwo groep zal hij/zij les krijgen in de 

Engelse taal, in Frans en in Duits. Wanneer een leerling op het vmbo zit is dat anders. Binnen 

het vmbo krijgen alle leerlingen de vreemde taal Engels aangeboden en daarnaast òf Duits òf 

Frans (zie tabel 3). In de analyse worden de eindcijfers gebruikt. Deze zijn tot stand gekomen 

door het gemiddelde cijfer van de tot nog toe uitgegeven rapporten en de  in deze periode 

gemaakte toetsen te nemen.  

 

Tabel 3. Cijfers van de respondenten voor vreemde talen 

  M  SD n 

Duits  7.1  1.38 254 

Engels  7.2  1.26 264 

Frans  7.2  1.45 259 

Gem VT*  7.2  1.21 267 

*bij GemVT worden de gemiddelden van de door de leerlingen gevolgde vreemde talen weergegeven.  
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De  scores  van  de  respondenten  op  de  Nederlandse  Lucid  Rapid  test  zijn  verschillend 

opgebouwd.  De  scores  op  de  pseudowoordentest,  de  foneemdeletietest  en  het  verbale 

korte duurgeheugen zijn ruwe scores (zie tabel 4). Deze bevatten respectievelijk 30, 39 en 11 

items. Het gaat hier om het aantal goede antwoorden dat is behaald op de test. Bij de score 

op de non‐verbaal redeneertest gaat het om een percentielscore.  

 

Tabel 4. Scores van de respondenten op de Nederlandse Lucid Rapid Test 

  M SD n 

Pseudowoorden  23.6 4.18 267 

Foneemdeletie  27.4 4.72 267 

Verbaal korte duur geheugen  6.1 1.70 267 

Non‐verbaal redeneren  68.0 23.18 267 

 
 

4.2 Voorspellende waarde voor cijfers op de vreemde talen 

4.2.1  Voorspellende waarde voor het totale eindcijfer voor alle vreemde talen 

Voor het voorspellen van de cijfers voor alle vreemde  talen  (Y)  is een  stapsgewijze 

multiple regressie uitgevoerd, waarbij het totale eindcijfer wordt voorspeld op basis van de 

scores op de fonologische test; pseudowoorden (X1). Dat leverde een correlatie op van 0,34 

(p  <  0,05).  In  de  tweede  stap  is  daar  de  score  op  de  non‐verbaal  redeneren  test  aan 

toegevoegd (X1+X2). Dit leverde een multiple correlatie op van 0,40 (p < 0,05). Het toevoegen 

van  de  score  op  de  verbaal  korte  duur  geheugen  (X1+X2+X3)  test  leverde  een  multiple 

correlatie op van 0,42 (p < 0,05). Voor het voorspellen van het totale cijfer voor de vreemde 

talen  lijkt dus volstaan  te kunnen worden met de  scores op pseudowoorden, non‐verbaal 

redeneren en het verbale korte duur geheugen. De score op de  foneemdeletie  test  is niet 

opgenomen daar deze  geen  significante  toevoeging  aan het  regressiemodel  levert.  In het 

beschreven model gaat het om een geringe voorspellende waarde. De verklaarde variantie 

met  dit model  is:  17,4 %.  Echter wanneer  er  in  de  hiërarchische  regressie  analyse wordt 

gecontroleerd voor de  scores op de non‐verbaal  redeneertest blijkt dat de  foneemdeletie 

test een multiple correlatie oplevert van 0,43 (p < 0,05). De verklaarde variantie wordt dan 

verhoogd naar 18,3%. De toegevoegde waarde van de variabele is dus gering.  
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4.2.2  Voorspellende waarde voor cijfers op de vreemde taal: Duits 

Voor  het  voorspellen  van  het  eindcijfer  voor  Duits  kan  worden  volstaan met  de 

scores op non‐verbaal  redeneren en het verbale korte duur geheugen  (zie  tabel 4).  In het 

beschreven model gaat het om een voorspellende waarde van 9 procent. Echter wanneer er 

in de hiërarchische regressie analyse wordt gecontroleerd voor de scores op de non‐verbaal 

redeneertest  blijkt  dat  toevoegen  van  de  pseudowoorden  test  een  verklaarde  variantie 

oplevert van 11 procent. Hetgeen een kleine toegevoegde waarde voor het model is. 

 
Tabel  4. Overzicht  van  de  hiërarchische  stapsgewijze multiple  regressies met  het  cijfer  voor Duits  als  de  te 

voorspellen variabele.  
Voorspellende variabelen Multiple correlatie met 

cijfer voor Duits (Y) 

Percentage verklaarde variantie

X1 NR   .23 5.4 

X1 NR + X2 WG 

X1 NR + X2 WG+ X3 pseudoNR 

.30

.33 

9.0 

11.0 

NR= Non‐verbaal redeneertest, WG= Verbaal werkgeheugen test, pseudoNR= pseudowoordentest gecontroleerd voor non‐verbaal 
redeneren. 
 
 

4.2.3  Voorspellende waarde voor cijfers op de vreemde taal: Engels 

           Opvallend zijn de resultaten van de hiërarchische multiple regressieanalyse voor, zoals 

in  tabel 5 weergegeven, het eindcijfer op de  vreemde  taal  Engels. Het meest uitgebreide 

model, met daarin naast drie van de vier  subtests uit de Nederlandse  Lucid Rapid  test en 

twee variabelen gecontroleerd voor non‐verbaal redeneren,  levert een verklaarde variantie 

van 22 procent op.  

 

Tabel  5. Overzicht  van  de  hiërarchische  stapsgewijze multiple  regressie met  het  cijfer  voor  Engels  als  de  te 

voorspellen variabele.  
Voorspellende variabelen Multiple correlatie met 

cijfer voor Engels (Y) 

Percentage verklaarde 

variantie 

X1 FD   .35 12.0 

X1 FD + X2 WG 

X1 FD + X2 WG+ X3 NR 

X1 FD + X2 WG+ X3 NR+X4 deletieNR+ X5 pseudoNR 

.38

.40 

.47 

14.3 

15.6 

22.0 

FD=foneem deletie, NR= Non‐verbaal redeneertest, WG= Verbaal werkgeheugen test 
deletieNR= foneem deletietest gecontroleerd voor non‐verbaal redeneren, pseudoNR= pseudowoordentest gecontroleerd 
voor non‐verbaal redeneren. 
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4.2.4  Voorspellende waarde voor cijfers op de vreemde taal: Frans 

Zoals in tabel 6 zichtbaar wordt, is de laagste verklaarde variantie gevonden voor het 

regressiemodel  voor  de  voorspelling  voor  de  vreemde  taal  Frans.  De  non‐verbaal 

redeneertest,  de  werkgeheugentest  en  de  pseudowoordentest  gecontroleerd  voor  non‐

verbaal redeneren leveren een zeer kleine verklaarde variantie op van ongeveer 8 procent.  

 

Tabel  6. Overzicht  van  de  hiërarchische  stapsgewijze multiple  regressies met  het  cijfer  voor  Frans  als  de  te 

voorspellen variabele.  
Voorspellende variabelen Multiple correlatie met cijfer 

voor Frans (Y) 

Percentage verklaarde variantie

X1 NR  .23 4.7 

X1 NR + X2 WG 

X1 NR + X2 WG+ X3 pseudoNR 

.27

.28 

6.5 

7.7 

NR= Non‐verbaal redeneertest, WG= Verbaal werkgeheugen test, pseudoNR= pseudowoordentest gecontroleerd voor non‐
verbaal redeneren. 
 

 
4.3 Interviews met dyslectische brugklassers 

Om  te  zoeken  naar  aanwijzingen  voor  vervolgonderzoek  zijn  diepte  interviews 

uitgevoerd  met  zes  dyslectische  brugklasleerlingen.  Drie  van  hen  hebben  zwakke 

fonologische  vaardigheden  en  behalen  (zoals  de  LCHD  hypothese  voorspelt)  zwakke 

resultaten op de vreemde  talen. De drie andere  leerlingen behalen  (in strijd met de LCHD 

hypothese) juist goede resultaten op de vreemde talen. Voor informatie over de kenmerken 

van de geïnterviewde brugklasleerlingen zie tabel 7. 

 
Tabel 7. Kenmerken van de zes geïnterviewde dyslectische leerlingen 
  Groep met goede resultaten Groep met zwakke resultaten

Respondent  A B C D E  F

Leeftijd/ sekse  13/M 12/M 13/V 13/M 12/M  15/M

Schooltype brugklas  Vmbo‐tl Vmbo‐tl h/v Vmbo‐tl Vmbo‐tl  Vmbo‐tl

Diagnose dyslexie sinds  Sept ‘08 Sept ‘08 Sept‘08 Sept ‘08 Sept ‘08  Sept ‘08

Gemiddelde vreemde talen  7.0 6.0 8.3 4.6 5.3  4.6
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4.3.1 Aanwijzingen voor volgend onderzoek vanuit de interviews. 

De gestelde vragen hebben betrekking op angst bij vreemde talen, perceptie van de 

leerkracht,  studiemethode  en  voorbereidingstijd.  De  antwoorden  van  de  beide  groepen 

leerlingen zijn vergeleken en onderzocht op opvallende verschillen5. 

Wanneer  wordt  gekeken  naar  de  antwoorden  van  de  twee  groepen  leerlingen  (zwak 

presterend  en  goed  presterend)  zijn  er  een  aantal  duidelijke  verschillen  op  te merken. 

Hierbij gaat het om antwoorden op de vragen met betrekking tot het onderwerp angst voor 

toetsen en het onderwerp studietijd. Met betrekking tot het onderwerp angst voor toetsen 

valt  op  dat  de  kinderen  die  zwak  scoren  op  de  vreemde  talen,  hoge  spanning  aangeven. 

Voor, tijdens en na de toets. Eén van de geïnterviewden geeft aan: “Ik ben  in alle situaties 

gespannen. Vooraf tijdens het leren, nadien over welk cijfer je hebt en tijdens de toets zit je 

gespannen omdat  je een woordje niet weet.” Wanneer deze groep hun spanning een cijfer 

moet geven op een schaal van één tot tien geven zij cijfers tussen de zes en de negen. De 

leerlingen die goed scoren op de vreemde talen geven aan zich niet of nauwelijks gespannen 

te voelen. Op de vraag hoe het ze lukt om zich niet druk te maken antwoordt één van hen: 

“M’n moeder heeft me dan al overhoord en dan denk ik daaraan. Dan weet ik het al goed.” 

Wanneer ook hen wordt gevraagd de spanning een cijfer te geven, variëren deze tussen de 

één en de vijf.  

Als wordt gekeken naar de antwoorden die te maken hebben met studietijd valt tevens iets 

bijzonders  op.  De  leerlingen  die  goed  scoren  op  de  vreemde  talen  lijken minder  tijd  te 

besteden aan het leren van woorden en zinnen. Bijna alle kinderen lijken bij het leren hulp, 

in de  vorm  van overhoren,  te  krijgen  van  gezinsleden. Wanneer er wordt  gevraagd of de 

leerlingen hun cijfers in verhouding vinden met de tijd die zij erin steken zegt een leerling uit 

de zwak scorende groep: “Je leert heel veel en dan krijg je een slecht cijfer en dan ben je wel 

teleurgesteld. Andere leerlingen hebben dan ineens een acht of zeven. Ik denk dan: het lijkt 

wel of onze cijfers zijn verwisseld”. Een  leerling uit het groepje met goed scorende  leerling 

zegt: “Mijn cijfers komen wel overeen, want hoe meer tijd ik erin steek hoe hoger mijn cijfer 

is.”  Er  zijn  geen  duidelijke  verschillen  in  de  voorbereidingsfrequentie  gevonden.  Op  de 

andere  onderwerpen  zijn wel  verschillende  antwoorden  gegeven maar  deze  gaven  geen 

duidelijke verschillen tussen de twee groepen aan.  

                                                 
5 Voor een overzicht van de concreet gegeven antwoorden geordend op de onderwerpen zie bijlage 2. 
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5. Conclusies en discussie 
 

De  doelstelling  van  dit  onderzoek  was  na  te  gaan  welke  cognitieve  factoren  van 

invloed zijn op het functioneren bij vreemde talen. Hierbij werd doormiddel van een multiple 

regressie analyse gekeken naar de voorspellende waarde van fonologische vaardigheid, het 

verbale  korte duurgeheugen  en het non‐verbaal  redeneren. Daarvoor werden hypothesen 

geformuleerd voor de  te voorspellen variabele vreemde  talen  in het algemeen en voor de 

individuele  talen  Duits,  Engels  en  Frans.  In  het  hierna  volgende  zal  allereerst  worden 

besproken welke  van  de  gestelde  hypothesen werden  aangenomen  dan wel  verworpen. 

Vervolgens zullen de bevindingen worden geïnterpreteerd.  

De eerste hypothese met betrekking  tot de prestaties op  vreemde  talen  in het algemeen 

wordt  aangenomen. Het  blijkt  dat wanneer  er  voor  een  interactie‐effect  van  non‐verbaal 

redeneren  wordt  gecontroleerd  dat  deze  met  foneemdeletie  (welke  deel  uitmaakt  van 

fonologie) een positieve wederzijdse invloed heeft. De tweede hypothese met betrekking tot 

de vreemde talen  in het algemeen wordt verworpen. Non‐verbaal redeneren blijkt wèl een 

voorspellende waarde te hebben voor de vreemde talen. Er is sprake van een middelmatige 

voorspellende waarde van dit model, zij verklaart 18 procent van de variantie (Cohen, 1988). 

 

Voor de afzonderlijke vreemde talen blijkt de meeste variantie verklaard te worden voor de 

vreemde taal Engels. Hierbij  is een model met de voorspellende variabelen foneemdeletie, 

verbaal  werkgeheugen  en  non‐verbaal  redeneren  samen  met  de  voor  non‐verbaal 

redeneren  gecontroleerde  variabelen  foneemdeletie  en  pseudowoorden  goed  voor  een 

verklaarde variantie van 22 procent. Dit houdt een medium voorspellende waarde in (Cohen, 

1988).  

De hypothese: “Er is een positief verband tussen fonologie, verbale korte duurgeheugen en 

de prestaties op Engels” wordt aangenomen met daarbij de opmerking dat  foneemdeletie 

(deel van fonologie) en pseudowoorden een extra toegevoegde waarde hebben wanneer zij 

ook worden gecontroleerd voor non‐verbaal redeneren. De hypothese: “Er  is geen verband 

tussen non‐verbaal redeneren en de prestaties op Engels” wordt verworpen.  

Ook  voor  de  afzonderlijke  talen  Duits  en  Frans  blijkt  non‐verbaal  redeneren  een 

voorspellende bijdrage te leveren aan het model. De hypothesen die stellen dat non‐verbaal 

redeneren  geen  verband  zou  opleveren  worden  dan  ook  verworpen.  Voor  Duits  wordt 
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volstaan met een  regressiemodel dat de voorspellende variabelen non‐verbaal  redeneren, 

verbaal werkgeheugen en de variabele pseudowoorden, wanneer die  is gecontroleerd voor 

non‐verbaal  redeneren, bevat. Deze verklaart 11 procent van de verklaarde variantie. Wat 

een kleine voorspellende waarde is (Cohen, 1988). 

Door  het  regressiemodel  voor  de  prestaties  op  de  vreemde  taal  Frans  wordt  met  de 

variabelen non‐verbaal redeneren, verbaal werkgeheugen en pseudowoorden gecontroleerd 

voor non‐verbaal redeneren een kleine 8 procent van de variantie verklaard. Het gaat hierbij 

tevens om een kleine voorspellende waarde (Cohen, 1988).  

Concluderend  kan worden  gesteld dat de  voorspellende waarde  van  fonologie en  verbaal 

werkgeheugen voor de prestaties op vreemde  talen voor deze steekproef  is bewezen. Het 

gaat  hierbij  om  een middelmatige  voorspellende waarde  volgens  de maatstaf  van  Cohen 

(1988). Opvallend is dat non‐verbaal redeneren, in tegenstelling tot de verwachting, ook een 

deel  van  de  variantie  binnen  prestaties  op  vreemde  talen  verklaart. Wanneer  er  vanuit 

wordt  gegaan  dat  non‐verbaal  redeneren  een  goede  intelligentie  schatting  is  blijkt  dat 

ondanks dat de leerlingen op niveau onderwijs krijgen (vmbo/havo/vwo) binnen die niveaus 

intelligentie toch nog een grote rol speelt bij de prestaties op vreemde talen.  

Wanneer  naar  de  afzonderlijke  talen  wordt  gekeken  blijkt  dat  fonologie,  verbaal 

werkgeheugen en non‐ verbaal redeneren bij Engels de meeste variantie verklaren. Bij alle 

vreemde  talen bleek het nuttig de scores op de subtests  te controleren voor non‐ verbaal 

redeneren.  Dit  betekent  dat  er  aanwijzingen  zijn  dat  de  testscores  door  de 

redeneervaardigheden van de respondenten worden beïnvloed.  

Om  aanwijzingen  te  vinden  voor  de  richting  van  verder  onderzoek  naar  de  prestaties  op 

vreemde talen  is een diepte‐interview uitgevoerd. Uit de analyse van de antwoorden blijkt 

dat  er  tussen  de  goed  en  zwak  presterende  leerlingen  duidelijke  verschillen  zijn  in  hun 

beleving van angst voor toetsen en testen en  in voorbereidingstijd. Hierbij ervaren de zwak 

presterende leerlingen meer angst en leren zij, gek genoeg, langer voor de toetsen. Dit wijst 

mogelijk  op  een  verschil  in  effectiviteit  van  de  studiemethode.  Echter  kwamen  uit  de 

antwoorden die de studiemethode betroffen geen duidelijke verschillen tussen de groepen 

naar  voren.  Studiemethode,  voorbereidingstijd  en  met  name  angst  verdienen  in  een 

vervolgonderzoek  dan  ook  aandacht  daar  deze waarschijnlijk  een  belangrijk  deel  van  de 

variantie  van prestaties op vreemde talen verklaren.  
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Bij het interpreteren van de resultaten van dit onderzoek moet met een aantal zaken 

rekening  worden  gehouden.  De  samenstelling  van  de  steekproef  heeft  een  aantal 

beperkingen voor de generalisatie. Allereerst was er alleen een mogelijkheid om  leerlingen 

van  scholen  in  de  omgeving  van  Friesland  te  betrekken.  In  de  streek  rondom  de 

scholengemeenschap  waar  de  steekproef  van  afkomstig  is,  wordt  Fries  door  de meeste 

kinderen  als  thuistaal  gesproken.  De  Nederlandse  bewerking  van  de  Lucid  Rapid  test  is 

genormeerd  voor  leerlingen  die  Nederlands  als  eerste  taal  spreken.  Het  is mogelijk  dat 

subtestscores, zoals die op de fonologische test, afwijken van die van de leerlingen in de rest 

van Nederland.  

Verder viel na het verkrijgen van de cijfers van de scholen op, dat er over het algemeen hoge 

gemiddelde  cijfers  voor  de  vreemde  talen  waren.  Hiervoor  zijn  meerdere  verklaringen 

mogelijk.  Allereerst wordt  in  het  brugklasjaar  op  veel  scholen  gekozen  voor  een  soepele 

beoordelingsmaat. Dit om ervoor te zorgen dat de  leerlingen  in hun eerste jaar niet te veel 

faalervaringen  op  doen.  Tevens  is  het  mogelijk  dat  op  deze  scholen,  daar  zij  ook  zeer 

betrokken zijn bij de ontwikkeling van de dyslexie‐screening, een goed zorgbeleid aanwezig 

is, waar leerlingen goed onderwijs en waar nodig ondersteuning krijgen. Het is dus mogelijk 

dat  op  andere  scholen  verspreid  over  andere  regio’s  in  Nederland  de  verhoudingen  iets 

anders liggen.  

Vanuit deze beperkingen volgen een aantal suggesties voor vervolgonderzoek naar dyslexie 

en prestaties op vreemde talen binnen het voortgezet onderwijs. Het kan interessant zijn om 

de voorspellende waarde van fonologie, werkgeheugen en non‐verbaal redeneren in hogere 

groepen  nog  een  keer  te  testen.  In  de  tweede  fase  (zoals  het  school  systeem  waarbij 

leerlingen  een  specifieke  richting  met  bijbehorend  vakkenpakket  kiezen  na  hun  derde 

schooljaar) wordt dan ook een opdeling gemaakt tussen de vreemde taal met alleen spreken 

en  luisteren  en  alleen  schrijven  en  lezen. Ook  zal  dan wat  strenger worden  beoordeeld. 

Mogelijk  zijn  de  verbanden  daar  nog  groter. Ook  vanuit  de  interviews  die  hebben  plaats 

gevonden  komen  aanwijzingen  voor  onderzoek  naar  andere,  meer  aan  omgeving 

gerelateerde, voorspellende factoren naar voren. Hierbij worden vooral angst voor testen en 

toetsen, voorbereidingstijd en studiemethode genoemd. 

Dit onderzoek onderstreept wederom dat middelbare  scholen binnen hun  zorgbeleid voor 

dyslectische leerlingen al vroeg aandacht moeten hebben voor de vreemde talen. Wanneer 

een  leerling dyslexie heeft, heeft dit een vergroot risico op problemen bij het  leren van de 
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vreemde  talen op basis van  zijn/haar  cognitieve processen. Vroegtijdige ondersteuning en 

helpen begrijpen van de problemen kan frustraties en falen voorkomen.  

Duidelijk  is dat onderzoek welke bijdraagt aan vergroten van de kennis voor ondersteuning 

van leerlingen met dyslexie in het voortgezet onderwijs van belang is. In het basisonderwijs 

staat de ondersteuning van leerlingen met dyslexie meer in de belangstelling dan voorheen 

en  de  ontwikkelingen  zijn  positief. Het  is  ongunstig wanneer  de  ondersteuning  van  deze 

leerlingen in het voortgezet onderwijs onvoldoende vervolg krijgt waardoor deze leerlingen 

alsnog  een  achterstand  oplopen.  Kennis  over  de  onderliggende  processen  en  andere 

oorzaken  van  de  problematiek  leidt  tot  een meergerichte  en  waarschijnlijk  effectievere 

begeleiding.  
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Samenvatting 
 
De tekorten in de beheersing van moedertaal, in de fonologie en syntactische vaardigheden, 

worden gezien als een voorspeller voor zwakke prestaties op het  leren van vreemde talen. 

Ganschow  en  collega’s  (1994,  2001)  toetsen  deze  Linguistic  Coding  Deficit  Hypothesis 

(LCDH). Ook houdt het onvermogen een vreemde taal te leren nauwelijks een verband met 

de algemene intelligentie (Ganschow et al., 1994, 2001) 

Doelstelling van dit onderzoek is na te gaan welke cognitieve factoren van invloed zijn op het 

functioneren op vreemde talen. Hierbij wordt gekeken naar de fonologische vaardigheid, het 

verbale  korte duurgeheugen en het non‐verbaal  redeneren. Hiervoor  is een hiërarchische 

multiple  regressie  uitgevoerd.  Concluderend  kan  worden  gesteld  dat  de  voorspellende 

waarde van  fonologie en verbaal werkgeheugen voor de prestaties op vreemde talen voor 

deze  steekproef  is bewezen. Het gaat hierbij om een middelmatige voorspellende waarde 

volgens  de  maatstaf  van  Cohen  (1988).  Opvallend  is  dat  non‐verbaal  redeneren,  in 

tegenstelling  tot  de  verwachting,  ook  een  deel  van  de  variantie  binnen  prestaties  op 

vreemde  talen  verklaart. Wanneer  naar  de  afzonderlijke  talen  wordt  gekeken  blijkt  dat 

fonologie, verbaal werkgeheugen en non‐ verbaal redeneren bij Engels de meeste variantie 

verklaren gevolgd door Duits en Frans.  

Om  aanwijzingen  te  vinden  voor  de  richting  van  verder  onderzoek  naar  de  prestaties  op 

vreemde  talen  is  een  diepte‐interview  uitgevoerd.  Studiemethode,  voorbereidingstijd  en 

vooral angst verdienen  in een vervolgonderzoek dan ook aandacht daar deze waarschijnlijk 

een belangrijk deel van de variantie van prestaties op vreemde talen verklaren.  
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Bijlage 1:  vragenlijst voor interview met brugklasleerlingen 
 
Hoe vind je het om Engels/ Frans / Duits te volgen? 
Wat zijn leuke kanten? Wat zijn minder leuke kanten? 

 
Voorbereidingstijd 

Hoeveel studeer je ongeveer in een week dat je een proefwerk krijgt? 
Hoever van te voren begin je daarmee? Is er een reden dat je er dan mee begint? 
Hoe vaak studeer je? (één of twee keer lang of meerdere keren kort) 
Hoe vind je dat je cijfers overeenkomen met de tijd die je erin steekt? 

 
Studiemethode 

Hoe pak je het meestal aan wanneer je woorden of zinnen moet leren? 
(wanneer geen antwoord) Herken je je aanpak zoals deze (1) (2) (3) (4)? 

(1) Leren waarbij je de rij met te leren woorden in stukjes  opdeelt. Na het leren van elk stukje wordt gecontroleerd 

welke woorden je ervan onthouden hebt 

(2) Woordjes leren in zinsverband.  Bv: als je “house” moet leren. “I live in my house” 

(3) ‘Handcomputermethode’ hierbij deel  je de moeilijke woorden  in een  roulerend  systeem met kaartjes  in om  ze 

mondeling te oefenen. (voorbeeld gegeven) 

(4) De ‘flapmethode’ (voorbeeld meegenomen) Hierbij wordt het Nederlandse woord op een vel papier geschreven 

en daarnaast de  vertaling,  zoals  je denkt dat het hoort. De  fouten  zoek  je op en de  juiste  schrijfwijze  leer  je 

opnieuw. Vervolgens wordt het papier omgevouwen waardoor alleen weer de Nederlandse woorden zichtbaar 

zijn. Je schrijft de vertaling opnieuw op  

Helpen je ouders of broers of zussen je thuis met het leren? 
Hoe doen zij dat? Vind je dat belangrijk en waarom? 

 
Studiemethode computerprogramma’s 

Maak je gebruik van een computerprogramma bij het leren? 
Hoe oefent het computerprogramma de woorden met je? 

 
Perceptie van de leerkracht 

Hoe denk je dat je leraar Engels/ Duits/ Frans denkt over hoe je meedoet in de klas? 
Hoe denk je dat je leraar Engels/ Duits/ Frans denkt over je cijfers op SO’s en proefwerken? 
Denk je dat het invloed heeft, hoe de leraar denkt over hoe je meedoet tijdens de les,  op je cijfers? 
Denk je dat je cijfers worden beïnvloed door hoe de leraar over eerdere cijfers denkt? 

 
Angst voor toetsen en testen 

Als je de spanning die je voelt voor een SO of proefwerk een cijfer moet geven tussen de 1 en de 10 
waarbij 1 helemaal geen spanning is en 10 zoveel spanning dat je er niet van kan werken, welk cijfer 
kies je dan? 
Hoe lukt het je om je om je er niet druk over te maken? Wat denk je dan? 
Kan je beschrijven waarover je je dan druk maakt? 
Wanneer voel je deze spanning (vooraf, tijdens en/of na)? 
Ga je er beter door leren of minder goed? 

 
Angst tijdens de lessen 

Voel je je op je gemak in de lessen? Hoe komt dat? 
Hoe vind je het om een beurt te krijgen? Kan je vertellen waarom je dat vindt? 
Als je een advies moest geven aan een nieuwe brugklasser over Engels/Duits of Frans, wat is dan het 
belangrijkste wat je hem/haar kan vertellen? 



Dyslexie en vreemde talen 

28 
 

Bijlage 2:    Op onderwerp geordende antwoorden van het interview met de brugklasleerlingen  
 
Onderwerp/ gestelde vragen  Antwoorden van goed 

presterende lln. 
Antwoorden van slecht 

presterende lln. 
Beleving 
Hoe vind  je het om Engels/ Frans / Duits  te 
volgen? 
Wat  zijn  leuke  kanten?  Wat  zijn  minder 
leuke kanten? 
 

Soms  moeilijk  soms  niet,  Duits 
vind ik het moeilijkste vak, vooral 
de  naamvallen  en woordjes met 
Umlaut en zo. 
Ja  Duits  gaat  meestal  wel. 
repetities  gaan  fout  en  so’s 
makkelijk.  En  Frans  is m’n  beste 
vak en Engels is moeilijk.  
De leraar van Frans is niet aardig. 
Die  houdt  helemaal  geen 
rekening  met  dyslexiefouten  en 
kijkt  zo  streng  na.  Als  je  geen 
fouten  hebt  dan  zoekt  ie  net  zo 
lang tot hij er eentje kan vinden.  
Vind  het wel  leuke  vakken maar 
Engels lukt niet zo goed want dat 
hebben we op de basisschool ook 
nog  nooit  gehad.  En  de  andere 
vakken zijn wel leuk.  

Is wel leuk ! om andere talen te 
kennen, maar het kan ook moeilijk 
zijn en irritant. Want je snapt niet 
altijd alles.  
 Je weet niet echt hoe je het 
meestal moet uitspreken en ja, het 
schrijven is ook moeilijk. 
Engels is makkelijker dan andere 
talen. 
Hetzelfde en ik vergeet altijd die 
streepjes op je woorden en zo. (Bij 
Frans?) Ja. (En Duits?) moeilijk om 
de manier van schrijven te 
onthouden. (En de grammatica?) 
Soms vergeet ik de naamvallen toe 
te passen bij een woord. 

 

Studiemethode 
Hoe  pak  je  het  meestal  aan  wanneer  je 
woorden of zinnen moet leren? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helpen je ouders of broers of zussen je thuis 
met het leren? 
 
 
 
 
 
 
Vind je dat belangrijk en waarom? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met  een  programma  op  de 
computer.  Eerst  vijf  nieuwe 
woorden  en  dan  herhaalt  hij  ze 
telkens met mij. En dan komen er 
telkens nieuwe woorden bij. 
In  het  boek  staan  woordjes  en 
dan  leer  ik  ze  eerst  van  het 
Nederlands naar het Duits en als 
ik dan 10 woordjes  ken dan doe 
ik m’n  hand  ervoor  en  kijk  ik  of 
het  goed  is.  (en  als  je  een  fout 
maakt?)  Dan  doe  ik  gewoon 
verder  en  dan neem  ik  de  foute 
woordjes erbij.  
Ik leer schrijvend. (hoe?) Bij Duits 
dan  hebben  we  soms  wel  heel 
veel  zinnen.  En  dan  ga  ik  steeds 
maar,overschrijven,overschrijven, 
overschrijven.  Ik  leer  de  zinnen 
dan  in groepjes van vijf of zes bij 
elkaar.  
 
Nee, Geen hulp 
Mn  moeder  overhoort  mij  heel 
vaak. 
 
 
 
 
 
Soms overhoren ze mij.  
Het  is wel  iets  voor  jezelf  dat  je 
echt weet dat je het echt kunt. 
 
Als  ik  bv  nog  niet  alles  ken  en 
tijdens  het  overhoren  alles  fout 
heb  gedaan,  dan  heb  ik  het  op 
het  so  misschien  daardoor  nog 
wel goed.  

 

 
Ik  leer  eerst  van  de  vreemde  taal 
naar  het  Nederlands  en  daarna 
andersom.  
(per zin of per groep zinnen?) 
B: nah..eerst per zin en dan ga ik de 
volgende  leren en als  ik die  in mijn 
hoofd heb pak ik de volgende weer 
en  dan  ga  ik  kijken  of  ik  dat  nog 
weet.  
Ja zelfde, maar we hebben eigenlijk 
nooit    zinnen.  (woorden  dan?)  ja 
dat leer ik dan per 5 in een rijtje. En 
dan bezig met het volgende vakje. 
En dan kijken wat  ik nog weet van 
het eerste vakje.   
 
 
 
 
 
 
Ja m’n moeder 
Ook wel overhoren, maar  ze helpt 
me  ook  wel  met  de  woordjes  in 
mijn hoofd te stampen.  
Ze  gaat  me  overhoren,  moet  ik 
eerst  zelf  leren en dan gaat  ze me 
overhoren. 
 
Ja eigenlijk wel, dan wordt het ook 
makkelijker voor jezelf.  Dan heb je 
ook hulp, na kijk,  ‘t  is best moeilijk 
om  jezelf  te  overhoren,  het  is 
makkelijker  als  iemand  anders  dat 
doet.   
 
Ja en als zij een foutje maakt moet 
ik  daarom  lachen  en  dan  onthoud 
ik de woorden ook veel beter. 
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Onderwerp/ gestelde vragen  Antwoorden van goed 
presterende lln. 

Antwoorden van slecht 
presterende lln. 

Hulpmiddelen 
Maak  je  gebruik  van  een 
computerprogramma bij het leren? 
Hoe  oefent  het  computerprogramma  de 
woorden met je? 
 

Van  Engels wel.  Die moet  je  12 
woorden  in  toetsen  en  dan 
woord  en  betekenis  en  dan 
oefent het programma met mij in 
toetsvorm  de  woorden  van  het 
Engels  naar  t  Nederlands  en 
andersom. 
Nee Ik niet 
Ik ook niet. 

 

Nog nooit gebruikt.  
Nooit  gebuikt. Weet wel  een  site. 
Maar nog nooit geprobeerd. 

 
Nvt 

Perceptie van de leerkracht 
Wat  denk  je  dat  je  leraar  Engels/  Duits/ 
Frans vindt van hoe je meedoet in de klas? 
Denk  je dat het  invloed heeft wat  je  leraar 
vindt van hoe je meedoet op je cijfers? 
 
Denk je dat je cijfers worden beïnvloed door 
hoe de leraar over eerdere cijfers denkt? 
 
 

Ik denk wel goed 
Ik  denk,  Frans  niet  zo  denk  ik. 
Duits  helemaal  niet  zelfs,  Engels 
wel goed. 
Gewoon normaal 
 
Nee 
Nee 
Behalve bij  leraar C. daar krijg  je 
nooit  een  tien  die  zoekt  net  zo 
lang tot die een foutje vindt.  

 

Wel goed.  
Valt wel mee denk ik 
Goed 
 
 
 
Nee 
Denk het niet hoor 
Nee 

 

Advies aan nieuwe brugklassers 
(Als  je  een  advies  moest  geven  aan  een 
nieuwe  brugklasser  over  Engels/Duits  of 
Frans,  wat  is  dan  het  belangrijkste  wat  je 
hem/haar kan vertellen?) 

Het vak wat je het moeilijkst vind 
t moet je het langst leren. En wat 
je  het  makkelijkst  vind  niet  zo 
lang. 
 
Een  “D” op  je  toets neer  zetten, 
en  je  dyslexiepasje  gebruiken. 
Dat helpt want sommigen krijgen 
dan bij  tien  fouten een  zes en  ik 
dan  een  zes  en  een  half  en  dat 
scheelt dan wel. 
 
Gaan  schrijvend  leren.  Dan  blijft 
het eerder in je hoofd zitten.  

 

Dat  ie  wel  goed  moet  leren,  dan 
haal je  goede cijfers. Misschien dat 
zijn ouders een goede  leertechniek 
hebben.  Dat  was  bij  mijn  ouders 
wel  zo.  Das  niet  voor  iedereen 
hetzelfde. 
 
Hetzelfde  gewoon  goed  leren.  Je 
moet  goede  cijfers  halen  in  het 
eerste rapport want daar kan je het 
meeste grijpen.  

     
 
 


