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Het effect van de Klankkast op de fonologische 
ontwikkeling van kleuters in groep 2 

 

 

Abstract 

Achtergrond: Van Doorn (2006) heeft in opdracht van Eduniek¹ De Klankkast ontwikkeld. 

Dit materiaal wordt gebruikt in kleuterklassen om de fonologische ontwikkeling te stimuleren.  

De doelstelling van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in verschillen op klankonderscheiding, 

auditief geheugen, auditieve analyse, auditieve synthese, letters benoemen, klankpositie 

bepalen en fonemisch analyseren tussen groepen die gebruik maken van De Klankkast en 

groepen die geen Klankkast gebruiken. Methode: De onderzoekspopulatie bestond uit 51 

kleuters, afkomstig uit het reguliere basisonderwijs. Er is in dit onderzoek gebruik gemaakt 

van een fonemische analysetest, klankonderscheidingstest en vier diagnostische testen voor 

het aanvankelijk lezen en spellen en een test voor auditief geheugen. Resultaten: Uit een 

kwantitatieve analyse blijkt geen effect van het trainingsprogramma. Bij de experimentele 

groep is geen verschil in vooruitgang gevonden tussen de voor- en de nameting. Conclusies:  

Een mogelijke verklaring voor het behalen van hogere scores in de experimentele groep op de 

voor – en de nameting is het feit dat de Klankkast al voor langere tijd was ingezet voordat dit 

onderzoek plaatsvond. Daarnaast zal ook de manier waarop de leerkrachten het programma 

uitvoeren bijdragen aan de verschillen tussen de groepen. Verder worden er implicaties 

gegeven voor vervolgonderzoek.   

Sleutelwoorden: fonologische bewustzijn, fonemische bewustzijn. Klankkast, beginnende 

geletterdheid, kleuters 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   5 
 



1. THEORIE 

 

   Aan lezen en het bevorderen van de automatisering van het leesproces wordt in het 

basisonderwijs veel belang gehecht. Om goed te kunnen functioneren in de maatschappij is 

lezen een erg belangrijke vaardigheid (Van der Leij, 2003). Vaak beginnen kinderen in groep 

1 of 2 al met leren lezen en schrijven. De Inspectie van Onderwijs heeft in 2006 echter 

geconstateerd dat er in de kleutergroepen nog te weinig aandacht wordt besteed aan 

beginnende geletterdheid. Uit een observatieonderzoek van Aarnoutse, Van Leeuwe en Van 

Leijsen (2004) blijkt dat kinderen in groep 2 per dag gemiddeld 13 minuten (5% van de tijd) 

activiteiten uitvoeren die betrekking hebben op beginnende geletterdheid. Vijf procent is 

volgens hen erg laag. Elke dag worden de kinderen namelijk geconfronteerd met geschreven 

taal, zowel binnen als buiten de school. Daardoor ontstaat bij kinderen uit de kleutergroepen 

een behoefte om te kunnen lezen en schrijven. Duidelijk is dat beginnende geletterdheid een 

prominentere plaats moet gaan krijgen in het curriculum van groep 1 en 2.  

   Volgens Snow, Burns en Griffin (1998) vormen kwalitatief goede taal/leesactiviteiten in de 

kleutergroepen en in groep 3 het beste wapen tegen leesuitval. Ook Braams en Bosman (2000) 

concluderen in hun onderzoek dat door goede voorbereiding in groep 2 en zeer intensief 

onderwijs in groep 3 veel lees- en spellingproblemen kunnen worden voorkomen. Naarmate 

kinderen ouder worden houden leesproblemen vaak stand (De Jong & Leseman, 2001) en 

gaan deze problemen interfereren met andere vakken. Om hier dieper op in te gaan zullen in 

de volgende alinea verschillende factoren besproken worden die van invloed zijn op de lees- 

en spellingontwikkeling van kinderen.  

 

1.1 Beïnvloedende factoren op het leesproces  

   Leren lezen is een vaardigheid die niet voor alle kinderen even soepel verloopt (Svensson & 

Jacobson, 2005). In het ernstigste geval kan er gesproken worden over een leesstoornis, 

waarvan dyslexie er één is (Vellutino, Fletcher, Snowling, & Scanlon 2004). Het leesproces 

moet ook voor kinderen met een leesstoornis redelijk goed verlopen, zodat zij in de 

maatschappij kunnen functioneren (Plaut, McClelland, Seidenberg & Patterson, 1996). Dit 

geeft aan dat er goed moet worden gekeken naar problemen die zich voordoen tijdens het 

leesproces. Al bij kleuters is het mogelijk om factoren, die van invloed kunnen zijn op het 

succes of falen bij het leren lezen en spellen, aan te wijzen. Kunnen zijn: risicokleuters blijken 

lang niet altijd lees- en spellingproblemen te krijgen (Bosman & Braams, 2000).  
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   Snow en collega’s (1998) benoemen factoren die hun oorsprong in de familie hebben, zoals 

leesproblemen in de familie, ouders die de (Nederlandse) taalontwikkeling in het algemeen en 

de leesontwikkeling in het bijzonder weinig stimuleren, als mogelijke risico’s voor het 

ontwikkelen van problemen bij het leren lezen en spellen. Ook een lage sociaal economische 

status (SES) kunnen een risico zijn voor leesproblemen (Torgesen, 2002). Dit geldt tevens 

voor het hebben van lage verwachtingen over de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen. 

Kinderen met een taalachterstand volgen, niet alleen bij aanvang op de basisschool de lessen 

onvoldoende, maar zij hebben meestal bij het verlaten van de basisschool nog steeds een 

achterstand ten opzichte van hun leeftijdgenootjes. Doorgaans blijkt dat kinderen met 

leesproblemen geen algemene leerproblemen en vaak minstens een gemiddelde intelligentie 

hebben (Ingesson, 2005). Ook worden leesproblemen meestal niet verklaard door externe 

factoren, zoals problemen met het zicht of gehoor (Harris & Moreno, 2006).  

   Uit onderzoek blijkt dat taken die een beroep doen op het fonologisch bewustzijn (ook wel 

fonologische kennis genoemd) belangrijke voorspellers zijn van latere lees- en 

spellingvaardigheid (Wagner & Torgesen, 1987; Braams & Bosman, 2000). Er zijn meerdere 

hypotheses om de leesproblemen van kinderen te herkennen. De fonologisch tekort hypothese 

gaat er vanuit dat er problemen zijn in de opslag van klanken in het lange termijngeheugen 

(Van der Leij, 2003). Hierdoor wordt de ontwikkeling van het fonologisch bewustzijn 

bemoeilijkt en is het automatiseren van de klankteken-koppeling lastig (Sparks, 2004). Ook 

specifieke taalvaardigheden bij wat oudere kleuters hebben een voorspellende waarde voor 

het latere lezen en spellen. Het betreft vaardigheden, zoals segmenteren (hakken), 

synthetiseren (plakken) en het weglaten van klanken (Wagner & Torgesen, 1987; Elbro, 

Borstrøm & Klint Petersen, 1998). Van Kleef en Tomesen (2002) geven aan dat er bij 

beginnende lezers met name fonologische tekorten geconstateerd worden. Deze lezers kunnen 

als risicolezers worden beschouwd en door een tijdige signalering en interventie kunnen 

leesvaardigheden worden verbeterd.  

 

1.2 Belangrijke vaardigheden voor het leesproces  

   Het leren lezen is een complex proces dat in verschillende fasen verloopt.  Om deze fasen 

goed te doorlopen moeten kinderen verschillende soorten vaardigheden ontwikkelen (Van der 

Leij, 2003). Dit zijn onder andere fonologische vaardigheden (Vellutino et al., 2004). 

Fonologische vaardigheden zijn vaardigheden op klankniveau (fonemen) (Scheltinga, Van der 

Leij & Van Beinum, 2003) en zijn van groot belang bij het leren lezen, omdat symbolen 

daarbij moeten worden omgezet in klanken (Van der Leij, 2003). Er bestaat een oorzakelijk 
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verband tussen de beheersing van de fonologische vaardigheden van kinderen en het leren 

lezen en spellen (Goswami, Ziegler & Richardson, 2005). Als een kind beseft dat de taal een 

systeem is van klanken; bijvoorbeeld dat het woord /fietsje/ bestaat uit het kernwoord /fiets/ 

en het achtervoegsel /je/, dan blijkt daaruit een zekere gevoeligheid voor de klankstructuur. 

Deze gevoeligheid wordt ook wel aangeduid met fonologisch bewustzijn (Mommers, 2005). 

Fonologisch bewustzijn is het bewustzijn van en het manipuleren met de afzonderlijke 

klankeenheden in woorden (Van Kleef en Tomesen, 2002; Bishop & Snowling, 2004). 

Kinderen met een goed ontwikkeld fonologisch bewustzijn weten dat woorden kunnen rijmen, 

met dezelfde klanken kunnen beginnen of eindigen en dat woorden uit klanken bestaan die 

kunnen worden gebruikt om nieuwe woorden te vormen (Vernooy, 2007).  

   Een verdere fase in het leesproces is de ontwikkeling van het fonemisch bewustzijn. Het 

fonemisch bewustzijn is het inzicht dat een woord opgebouwd is uit klanken en is essentieel 

voor het leren lezen. Als een kind in staat is een fonemen in een gesproken woord te 

onderscheiden en daarmee te manipuleren dan beschikt het kind over een fonemisch 

bewustzijn (Torgesen, 2002).. Het risico op het krijgen van leesmoeilijkheden is bij kinderen 

met een ontwikkeld fonemisch bewustzijn lager dan bij kinderen, waarbij dit onvoldoende  tot 

ontwikkeling is gekomen (Wagner & Torgesen, 1987; Mommers, 2005). Hierdoor vormt het 

fonemisch bewustzijn een zeer belangrijke basis voor het leren lezen (Sodoro, Allinder & 

Rankin-Erickson, 2002; Torgesen, 2002). De vaardigheid van kleuters op het gebied van 

fonemisch bewustzijn is zelfs de beste voorspeller voor het (toekomstig) leren lezen. Volgens  

Jenkins en O’Connor (2002, zoals gevonden in Vernooy, 2007) wordt 40 tot 60% van de 

variantie in leesontwikkeling bepaald door fonemisch bewustzijn en letterkennis (Vernooy, 

2007). Een andere vaardigheid voor succes bij het leren lezen blijkt dus het beheersen van  

letterkennis te zijn (Naslund & Schneider, 1996). Kinderen in groep 2 kennen van ongeveer 

acht tot tien letters de corresponderende klanken. Dit betekent echter niet dat kinderen die 

geen letters kennen ook leesproblemen zullen krijgen. Veel van hen blijken in groep 3 het 

leesonderwijs zonder problemen te kunnen volgen (Mommers, 2005). Ook speelt de 

benoemsnelheid van letters een rol. Deze verwijst naar de snelheid van de uitspraak van 

letters, cijfers of woorden en naar het snel ophalen van deze fonologische informatie. Tijdens 

het lezen moet de lezer deze fonologische informatie, die geassocieerd is met letters, 

woorddelen en woorden snel en efficiënt kunnen ophalen (Aarnoutse, 2004). Uit het 

voorgaande kan geconcludeerd worden dat er algemene en specifieke vaardigheden zijn die 

het lees- en spellingproces kunnen versnellen en vertragen.  
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1.3 Stimuleren van beginnende geletterdheid 

   Braams en Bosman (2000) spreken de gedachte tegen dat kinderen ‘rijp’ moeten zijn voor 

het leren lezen. Uit onderzoek van het NICHD (1998) blijkt namelijk dat kinderen die op 

jonge leeftijd (groep 2 en 3) een achterstand hebben in de ontwikkeling van het leren lezen en 

spellen, steeds verder gaan achterlopen. 85% van de risicolezers kunnen al zeer vroeg 

opgespoord worden. Kinderen geven al vroeg, dikwijls in de voorschoolse en kleuterperiode, 

signalen af die erop duiden dat als er niet wordt ingegrepen het mogelijk verkeerd met hun 

leesontwikkeling zal gaan. Het vroegtijdig signaleren biedt risicolezers meer tijd om een 

succesvolle lezer te worden. Aan met name leeszwakke kinderen, die ‘er nog niet aan toe 

zijn’, moet veel aandacht besteed worden. De beloning van een preventieve en vroeg 

interveniërende aanpak is groot, zowel voor de zwakke leerlingen als voor de leerkracht.  

   Vroegtijdige onderkenning en behandeling van problemen, die tot leesproblemen kunnen 

leiden, is effectiever dan laat signaleren en reageren. Voor een groot gedeelte gebeurt dit al op 

basis van protocollen die in de laatste jaren verschenen zijn zie bijvoorbeeld het protocol 

Leesproblemen en Dyslexie van het Expertise Centrum Nederlands in Nijmegen (Wentink en 

Verhoeven, 2005). De vorderingen van de leerlingen worden in dit protocol in kleinere doelen 

opgedeeld en er wordt voor de zwakke lezers extra instructie en oefening aangeboden om die 

doelen te halen. Naar aanleiding van het rapport van de Inspectie van Onderwijs behoeven het 

fonologisch bewustzijn en de benoemsnelheid extra aandacht en oefening in groep 1 en 2 

(Iedereen kan lezen, 2006) om lees- en spellingproblemen te kunnen verminderen. Het geven 

van gerichte aandacht aan de ontwikkeling van fonologische vaardigheden in de 

kleuterperiode kan mogelijk zorgen voor een voorsprong op het aanvankelijk leren lezen in 

groep 3. Met name de aspecten auditief analyseren en synthetiseren hebben een groot effect 

op de latere lees- en schrijfvaardigheid (Ball & Blachman, 1991; Blachman, 2000; 

Cunningham, 1990; Ehri et al., 2001, zoals gevonden in Van Kleef & Tomesen, 2002).  

Daarnaast blijkt dat de letterkennis een belangrijke voorspeller is voor het lees- en 

schrijfsucces (Aarnoutse, Van Leeuwe & Verhoeven, 2000; Braams & Bosman, 2000, zoals 

gevonden in Van Kleef & Tomesen, 2002).  In de kleutergroepen is het mogelijk hier extra 

aandacht aan te besteden, zodat dit gunstig kan zijn voor de leesstart van kinderen.  

 

1.4 Interventie en preventie 

   In de huidige praktijk in groep 2 worden vaak leesactiviteiten aangeboden aan kinderen die 

‘eraan toe zijn’. Met als gevolg dat de leesvaardigheden versterkt worden bij kinderen die zich 

al verder hebben ontwikkeld op dat gebied, terwijl kinderen die in dit opzicht minder kunnen 
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niet geholpen worden (Smits, 2000). Braams en Bosman (2000) geven aan niet te wachten bij 

risicokleuters tot het moment dat zij er aan toe zijn. Kinderen die een grotere kans hebben op 

leesproblemen profiteren onvoldoende van een klassikale aanpak en hebben een gerichte en 

ondersteunende instructie nodig (Smits, 2006; Inspectie van Onderwijs, 2006). Juist deze 

kinderen dienen extra oefening te krijgen om te voorkomen dat de verschillen in groep 3 

onnodig groot zijn (Ruijssenaars, 1993). Uit onderzoek blijkt dat met name interventie bij 

kleuters die gericht is op de leestaak zelf, effectief kan zijn bij het verminderen of voorkomen 

van toekomstige leesproblemen. Aanbevolen wordt om de activiteiten altijd een combinatie te 

laten zijn van foneembewustzijn en letters (Ball & Blachmann, 1991). Ook invented spelling, 

waarbij het kind zelf bedenkt hoe het woorden moet spellen, is voor risicokleuters een 

effectieve werkwijze (Scanlon & Vellutino, 2000, zoals geciteerd in Smits, 2000). Door 

preventief aandacht te besteden aan de stimulering van de vaardigheden van risicoleerlingen 

hebben zij in mindere mate kans op het krijgen van leesproblemen. Met name kinderen, die 

intensieve interventies op het gebied van fonemisch bewustzijn krijgen aangeboden, lezen in 

groep 3 beter dan kinderen die deze aandacht niet krijgen (Ball & Blachman, 1991). 

   Door de inzet van de Klankkast wordt de fonologische ontwikkeling van kleuters 

gestimuleerd. Risicolezers kunnen eerder gesignaleerd worden, zodat de Klankkast ook 

preventief kan worden ingezet voor deze kinderen. De doelstelling van dit onderzoek is 

inzicht verkrijgen in verschillen op klankonderscheiding, auditief geheugen, auditieve 

analyse, auditieve synthese, letters benoemen, klankpositie bepalen en fonemisch analyseren 

tussen groepen die gebruik maken van De Klankkast en groepen die geen Klankkast 

gebruiken. Er wordt antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvragen:   

a) Wat zijn de verschillen op de voormetingen van de experimentele groep en de 

controlegroep? 

b) Wat zijn de verschillen op de nametingen van experimentele groep en de controlegroep? 

c) Wat zijn de verschillen tussen de voor – en de nameting van de experimentele groep? 

d) Wat zijn de verschillen tussen de voor – en de nameting van de controlegroep? 

 
 
2. METHODE 
 
 
2.1 Populatie en steekproef  
   De onderzoekspopulatie bestond uit 51 kleuters, afkomstig uit het reguliere basisonderwijs. 

De leerlingen zaten op twee verschillende scholen² in de provincie Utrecht. In totaal deden 33 

meisjes (64.7%) en 18 jongens (35.3%) aan het onderzoek mee. De experimentele groep 

   10 
 



bestond uit 20 meisjes en 9 jongens. De kinderen waren gemiddeld 71,5 maanden oud, 

variërend van 63 maanden tot 79 maanden (SD= 4,3).  De controlegroep bestond uit 13 

meisjes en 9 jongens . De kinderen waren gemiddeld 69,6 maanden oud, variërend van 64 

maanden tot 76 maanden (SD= 3,6). Beschrijvende statistieken van de onderzoeksgroep 

worden in Tabel 1 weergegeven.  

 
Tabel 1 
Beschrijvende statistieken van de experimentele en controlegroep (N=51) 

 

 Experimentele groep Controlegroep 
Aantal proefpersonen 
Meisjes 
Jongens 
Leeftijd in maanden 

29 22 
20                                                  13 
9                                                     9 
70,5 (SD = 4.3)                              69.6 (SD = 3.6) 

   Om het onderzoek uit te voeren werden, vanuit Eduniek, scholen voor medewerking 

benaderd. Om opgenomen te worden in het onderzoek werd gesteld dat de experimentele 

groep De Klankkast dagelijks zou inzetten in de groep en dat de controlegroep geen gebruik 

zou maken van De Klankkast. Twee scholen stemden in met deelname aan het onderzoek. 

Hierdoor is er sprake van een selecte steekproef. Na toezegging van de school tot deelname 

werden de ouders van de kinderen middels een brief op de hoogte gesteld en werd 

toestemming gevraagd voor deelname van hun kind. Het onderzoek vond, na gegeven 

toestemming van de leerkrachten en de ouders, tijdens de normale schooltijden plaats door 

afname van een aantal taaltesten. De kinderen zijn individueel getest in een aparte en rustige 

ruimte in de school. De voormeting is bij beide groepen in januari afgenomen en de nameting 

in juni. Belasting van dit onderzoek voor de kinderen werd beperkt door het onderzoek binnen 

30 minuten af te nemen. Na een uitleg door de proefleidster werden de taaltesten afgenomen 

bij de kinderen. De kinderen werd de mogelijkheid gegeven om tijdens de afname vragen te 

stellen over de te maken testen. 

 

2.2 Meetinstrumenten 

   Er wordt gemeten op verschillen tussen beide groepen op klankonderscheiding, begin en –  

middenklank, auditieve analyse, auditieve synthese en het herkennen van klank-

lettercombinaties. Daartoe is in dit onderzoek gebruik gemaakt van een fonemische 

analysetest, klankonderscheidingstest en vier diagnostische testen voor het aanvankelijk lezen 

en spellen en een test voor auditief geheugen. 
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   De Fonemische Analysetest (Aarnoutse & Mommers, 1996) is bedoeld voor leerlingen uit 

eind groep 2 of begin groep 3. De test is gericht op het kunnen onderscheiden van het 

beginfoneem van een woord. Een opgave bestaat uit vier plaatjes, onderscheiden in drie 

keuzeplaatjes. De test bestaat uit 18 opgaven en wordt individueel afgenomen. Een leerling 

moet uit drie plaatjes, die door de onderzoeker worden verwoord, dat plaatje kiezen dat met 

dezelfde klank begint als het uitgangsplaatje. De score op deze test is het aantal correcte 

antwoorden.  

   Uit de Taaltoets Alle Kinderen (TAK) is het onderdeel Klankonderscheiding afgenomen. De 

TAK is een diagnostische toets voor het vaststelen van de mondelinge en grammaticale 

taalvaardigheid in het Nederlands bij kinderen van vier tot negen jaar  (Verhoeven & 

Vermeer, 2006). Met de afname van de subtest Klankonderscheiding wordt nagegaan in 

hoeverre kinderen in staat zijn via het gehoor spraakklanken van elkaar te onderscheiden. In 

de taak worden steeds twee woorden aangeboden die verschillen in één foneem, of in positie, 

dan wel het aantal van fonemen  (voorbeelden respectievelijk: kas – kaas, dorp – drop, strik – 

stik). Na elk woordpaar geven kinderen aan of de woorden hetzelfde, dan wel verschillend 

zijn. In totaal worden 50 woordparen aangeboden. Uit normeringonderzoek blijkt dat de 

deeltaken van de TAK een voldoende tot goede betrouwbaarheid te zien geven. Voor de taak 

Klankonderscheiding wordt een Cronbach’s alpha gevonden van > .80 (Verhoeven & 

Vermeer, 2006). De totaalscore van deze subtest loopt van 0 – 50.  

   Voor het toetsen van het aanvankelijk lezen en spellen zijn vier toetsen van Struiksma en 

Van der Leij (2004) gebruikt. Om de voorwaarden voor het leren lezen en spellen te toetsen 

zijn de Auditieve Analyse en Auditieve Synthese afgenomen. De Auditieve Analysetest bestaat 

uit 15 woorden, oplopend in moeilijkheidsgraad. Deze test heeft tot doel na te gaan in welke 

mate de leerling in staat is auditief aangeboden woorden te analyseren afzonderlijke fonemen. 

De onderzoeker spreekt de woorden uit en de leerling moet het gegeven woord analyseren, dit 

wordt ook wel ‘hakken’ genoemd (Van der Leij, 1998). De totaalscore van deze subtest loopt 

van 0 – 15. De Auditieve Synthesetest bestaat eveneens uit 15 woorden. Deze taak heeft tot 

doel na te gaan in welke mate de leerling in staat is auditief aangeboden woorddelen samen te 

voegen tot een woord. De onderzoeker spreekt het woorden in fonemen uit en de leerling 

voegt deze samen tot één woord (ook wel ‘plakken’ genoemd). De totaalscore van deze 

subtest loopt van 0 – 15. De test Letters benoemen bestaat uit 17 enkele medeklinkers, 5 

klinkers, 4 lange klanken, 8 twee-tekenklanken en 2 dubbele medeklinkers. Aan de leerlingen 

werd gevraagd de letters te benoemen. De score van deze test is gebaseerd op het aantal 

correct fonetisch benoemde enkele medeklinkers en korte klanken. De totaalscore van deze 
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subtest loopt van 0 – 22. De taak Klankpositie bepalen bestaat uit 8 woorden, waarbij 

aangegeven moet worden op welke plaats in een woord een bepaalde klank gehoord wordt: de 

/t/ in /tien/. De totaalscore van deze toets is het aantal goede antwoorden en loopt van 0 – 8.  

   Als laatste is de test Auditief geheugen afgenomen uit ‘Zo leren kleuters’. Deze test bestaat 

uit vijf reeksen woorden en vijf reeksen zinnen die nagesproken dienen te worden en vijf 

reeksen woorden, waarin het kind het dubbel gesproken woord moet traceren (Schippers, Van 

Gemert & Hanff, 1998).  

 

 2.3 Procedure   

   In dit onderzoek werd een pretest-training-posttest design toegepast. Dit quasi-

experimentele onderzoek met een voor- en nameting heeft plaatsgevonden in de periode 

januari – juni 2008. Tijdens de voor- en de nameting zijn dezelfde testen afgenomen. In 

Figuur 1  wordt het onderzoeksdesign weergegeven.  

 
 
Tijdstip t1 t2 t3 O =  Meting 
 X = Experimentele groep zet de Klankkast in 

(dagelijks; 20 minuten) EK  0 X 0  
------------------------------------------- t1 = tijdstip 1, t2 = tijdstip 2 
 EK =  Experimentele Onderzoeksgroep (E) met de 

methode De Klankkast (K) C  0  0 
 C =  controlegroep  

 

 Figuur 1. Quasi-experimenteel ontwerp met voor- en nameting 

 
   Dit onderzoek naar de effectiviteit van de methode De Klankkast is een quasi-experimenteel 

onderzoek, omdat er gebruik wordt gemaakt van een experimentele groep en een 

controlegroep. Het was niet mogelijk om de twee groepen geheel zuiver aan elkaar gelijk te 

stellen door middel van randomisatie (Landsheer, ’t Hart, De Goede & Van Dijk, 2003).  

   Er is een factoranalyse uitgevoerd om na te gaan in welke mate de tests overeenkomen. De 

onderdelen fonemische analysetest (FA), auditieve analyse (AA), auditieve synthese (AS), 

klankpositie bepalen (KP) en letterkennis van enkele medeklinkers (EM) en korte klanken 

(KK) vormen samen de schaal fonemische vaardigheden. In tabel 1 zijn de 

betrouwbaarheidsmaten van de subvaardigheden weergegeven. Er is sprake van een 

betrouwbare schaal (α = .88), daarom zal er verder gesproken worden over de schaal 

fonologische vaardigheden. De resultaten op de onderdelen auditief geheugen (AG) en 

klankonderscheiding (KO) zullen apart worden weergegeven.  
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Tabel 2 
Interne consistentie van de schaal Fonemische Vaardigheden 
 
Subvaardigheden  Cronbach’s alfa 
Auditieve analyse 
Auditieve synthese 
Letters benoemen  
(enkele medeklinkers en korte 
klanken) 
Klankpositie bepalen 
Fonemische analysetest 

.84 

.82 
 
.68 
.79 
.74 

 

3. RESULTATEN 

    

   Allereerst is voor een aantal demografische kenmerken nagegaan in welke mate er 

verschillen bestaan tussen de experimentele groep en controlegroep. Dit is gedaan voor de 

gemiddelde leeftijd in maanden en sekse. De gemiddelde leeftijd in maanden van de 

experimentele groep (M= 70,5; SD= 4) en de gemiddelde leeftijd van de controlegroep (M= 

69,6; SD= 4) is gelijk (F(.0584), df= 49, p= .108). De verdeling van sekse in beide groepen 

bleek niet significant (Pearson= .108, p= .743) van elkaar te verschillen. In Tabel 3 staan voor 

beide groepen de gemiddelden, standaarddeviaties en de minimale en maximale score 

weergegeven op de voor- en de nameting op de schalen fonologische vaardigheden, auditief 

geheugen en klankonderscheiding. Bij alle kinderen zijn de testen afgenomen en er zijn geen 

missende waarden. 

 
Tabel 3  
Beschrijvende statistieken 
 
 
 
 
Schaal 

Experimentgroep (n= 29) 
Voormeting  
Gemid.            Min. Max. 

Controlegroep (n=22) 
Voormeting  
Gemid.           Min. Max. 

Experimentgroep (n=29) 
Nameting  
Gemid.           Min.  Max. 

Controlegroep (n=22) 
Nameting 
Gemid.           Min.  Max. 

Fonologische 
vaardigheden 
Auditief geheugen 
Klankonderscheiding 

 
46.48 (18,61)  12      73 
13.62 (1,74)    10      15 
45.28 (7,04)    14      50 

 
27.59 (17,23)  5       69        
12.50 (2,61)    5       15 
43.36 (6,31)   27      50 

 
52.31 (16,74)  17      73    
14.38 (1,08)    12      15 
47.76 (3,06)    38      50 

 
37.86 (18,86)  13       77 
13.41 (2,20)     7        15 
45.32 (4,44)    27       50 

 
 

3.1 Tussen de groepen 

   In dit gedeelte zullen de resultaten per onderzoeksvraag worden weergegeven. Ten eerste is 

er onderzocht of er verschil bestaat tussen voormeting van de experimentele groep en de 

voormeting van de controlegroep (onderzoeksvraag 1). Er is een independent t-test uitgevoerd 
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om te onderzoeken of de twee groepen verschillen op de schaal fonologische vaardigheden, 

auditief geheugen en klankonderscheiding op de voormeting (zie Tabel 4). Er is een 

significant verschil op de voormeting op de schaal fonologische vaardigheden  (t = 3,705, df = 

49, p = .001). De experimentele groep behaalt een hoger gemiddelde (M= 46.48) op de schaal 

fonologische vaardigheden dan de controlegroep (M= 27.59). Op de schaal auditief geheugen 

(t = 1,836, df = 49, p = .072) en op de schaal klankonderscheiding (t = 1,004, df = 49, p = .32) 

zijn geen significante verschillen gevonden.     

 
Tabel 4 
Verschillen tussen de voormeting van de experimentele groep en de controlegroep  
 
Voormeting  t Sig. (2-tailed) Mean Difference 
Schaal fonologische vaardigheden 
schaal auditief geheugen  
schaal klankonderscheiding  

3,705 
1,836 
1,004 

.00* 

.07 

.32 

18.89 
1,121 
1,912 

* p < .05 tweezijdig 

 

   Ten tweede is er onderzocht of er verschil bestaat tussen de nameting van de experimentele 

groep en de controlegroep (onderzoeksvraag 2). Er is een independent samples t-test 

uitgevoerd om te onderzoeken of de twee groepen verschillen op de drie schalen (zie Tabel 5). 

Er zijn significante verschillen in de nameting tussen de onderzoeksgroepen gevonden. Er 

blijkt een significant verschil te zijn op de schaal fonologische vaardigheden (t = 2,890, df = 

49, p = .01). De experimentele behaalt een hoger gemiddelde op de schaal fonologische 

vaardigheden. Op de schaal auditief geheugen (t = 2,074, df = 49, p = .043) en op de schaal 

klankonderscheiding (t = 2,324, df = 49, p = .024) zijn geen significante verschillen 

gevonden.  

 

Tabel 5 
Verschillen tussen de nameting van de experimentele groep en de controlegroep  
 
Nameting   t Sig. (2-tailed) Mean Difference 
schaal fonologische vaardigheden 
schaal auditief geheugen 
schaal klankonderscheiding 

2,890 
2,074 
2,324 

.01* 

.04* 

.02* 

14,45 
0,970 
2,440 

* p < .05 tweezijdig 
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3.2 Binnen de groepen 

   Ten slotte is onderzocht of bij de experiment- en controlegroep verschil bestaat in 

vooruitgang tussen de voor- en de nameting op de drie schalen (onderzoeksvraag 3 en 4). 

Allereerst is het verschil op de schalen berekend tussen de scores op de voor- en nameting 

voor elke proefpersoon. Op deze resultaten is een independent samples t-test uitgevoerd. Er 

blijken geen significante verschillen te zijn op de schaal fonologische vaardigheden tussen de 

voor- en de nameting bij de experimentgroep en de controle groep (t = -1,601, df = 49, p = 

.116). Uit de resultaten van Tabel 6 blijkt dat er ook geen sprake is van een significant 

verschil tussen de schaal auditief geheugen en klankonderscheiding op de voor- en nameting.  

 

Tabel 6 
Verschil in vooruitgang van de experimentele groep versus de controlegroep 
 
Verschil experimentele groep vs. 
controle groep 

t Sig. (2-tailed) Mean Difference 

schaal fonologische vaardigheden 
schaal auditief geheugen  
schaal klankonderscheiding 

- 1,601
- ,493 
,286 

.12 

.62 

.78 

- 4,445 
- ,1505 
-,5282 

* p < .05 tweezijdig 

 

Aangezien er op de voormeting en nameting van de fonologische vaardigheden een 

significant verschil gevonden is tussen de experimentele groep en de controlegroep, is er een 

co-variantie analyse uitgevoerd. Door deze toepassing zijn de resultaten op de voormeting 

voor beide groepen gelijkgesteld en wordt er gecontroleerd op de resultaten van de 

voormeting. Uit de analyse blijkt, gegeven de waarden van de voormeting, geen significant 

verschil op de nameting tussen de experimentele groep en de controlegroep (F (.180), p= 

.674).  

 

3.3 Risicoleerlingen 

De kinderen die meer dan één standaarddeviatie afwijken van het gemiddelde op de schaal 

fonologische vaardigheden worden gezien als kinderen die mogelijk leesproblemen gaan 

ontwikkelen Op de voormeting zijn er twee leerlingen uit de experimentele groep en acht 

leerlingen uit de controlegroep die aangeduid kunnen worden als risicolezer (M < 18). Op de 

nameting scoren dezelfde twee kinderen uit de experimentele groep meer dan één 

standaarddeviatie onder het gemiddelde. Uit de controlegroep blijken dezelfde vijf kinderen 

uit de controlegroep onder het gemiddelde (M < 27) gescoord; drie kinderen hebben meer 
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vooruitgang geboekt en worden niet meer geduid als risicolezer. De gemiddelde vooruitgang 

tussen de voor – en nameting voor de risicoleerlingen (n= 7) is 4.6; terwijl de andere 

leerlingen (n= 44) een gemiddelde vooruitgang hebben van 8.3.  Er zijn twee kinderen uit de 

experimentele groep die resp. 26 en 16 punten achteruit zijn gegaan op de schaal fonologische 

vaardigheden; deze kinderen worden ook aangeduid als risicolezer. In Tabel 7 wordt een 

overzicht gegeven van de behaalde scores op de voor – en nameting en de vooruitgang op de 

metingen.  

 

Tabel 7 
Totaalscores fonologische vaardigheden van mogelijke risicolezers 

 

                          Leerling
nummer

Voormeting  
Fonologische  
vaardigheden 
(max = 78) 

Nameting 
Fonologische  
vaardigheden 
(max = 78) 

Vooruitgang 

Experimentele groep 
 
 
Controlegroep 

10 
14 
 
33 
34 
36 
38 
43 

15 
12 
 
17 
12 
5 
6 
10 

18 
17 
 
14 
14 
13 
14 
16 

+ 3 
+ 5 
 
- 3 
+ 2 
+ 8 
+ 8 
+ 6  

  

4. CONCLUSIES EN DISCUSSIE 

 

   De centrale vraag in dit onderzoek richt zich op de verschillen tussen de vooruitgang van 

fonologische vaardigheden, zoals klankonderscheiding, begin en – middenklank, rijmen, 

auditieve analyse, auditieve synthese, het herkennen van enkele medeklinkers en korte 

klanken en auditief geheugen bij kinderen in groep 2 die wel gebruik maken van de Klankkast 

en kinderen die geen gebruik maken van de Klankkast. Uit de betrouwbaarheidsanalyse is 

gebleken dat er een variabele kon worden samengesteld uit meerdere subvariabelen. Er is een 

schaal fonologische vaardigheden samengesteld, waarin de sores van auditieve analyse en 

synthese, letters benoemen, klankpositie bepaling en de fonemische analysetest zijn 

opgenomen. Dit bleek een betrouwbare schaal (α = .88). Daarnaast zijn de schalen 

klankonderscheiding en auditief geheugen aangehouden. De verwachting was dat de 

experimentele groep door de inzet van de Klankkast hoger zou scoren op de schalen 
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fonologische vaardigheden, klankonderscheiding en auditief geheugen bij de voor – en de 

nameting dan de controlegroep.  

   Uit de resultaten blijkt dat er een significant verschil is gevonden voor de schaal 

fonologische vaardigheden op de voormetingen van de experimentele – en controlegroep. 

Tevens is er een significant verschil gevonden voor de schaal fonologische vaardigheden op 

de nametingen voor beide groepen. Geen verschil is gevonden tussen de vooruitgang van de 

groepen op de voor – en de nameting. Een verklaring voor het behalen van hogere scores in 

de experimentele groep op de voor – en de nameting is mogelijk het feit dat de Klankkast al 

voor langere tijd was ingezet voordat dit onderzoek plaatsvond. Hierdoor heeft de 

experimentele groep al voor langere tijd geprofiteerd van de inzet van de Klankkast. 

Overigens geldt dit ook voor de controlegroep waar de taaloefeningen ook al eerder in de 

kleutergroepen zijn geoefend. Van der Leij (2005) vergeleek een groot aantal 

interventiestudies van de afgelopen tien jaar en kwam tot de conclusie dat alle 

interventieprogramma’s een positief resultaat hebben op de leesprestaties, mits ze voldoende 

intensief zijn (vier á vijf keer per week ten minste 20-45 minuten), direct gericht zijn op het 

verbeteren van de vaardigheden en afgestemd zijn op de pedagogisch-didactische behoeften 

van de leerling. Omdat de inzet van De Klankkast in de experimentele groep voldoet aan deze 

criteria, zal een deel van de effecten te verklaren zijn van uit de inhoud en de opzet van het 

programma. De verwachting dat de leerlingen van de experimentgroep hogere scores behalen 

op de schaal fonologische vaardigheden is wel bevestigd. Maar omdat op de voormeting al 

significante verschillen gevonden worden tussen beide groepen, kan niet met zekerheid 

worden gesteld dat het verschil in resultaat verklaard wordt door de inzet van de Klankkast. 

Baarda en De Goede (2006) geven aan dat een verandering van de gemiddelde op de schalen 

ook kan worden veroorzaakt door een groei-effect, doordat de kinderen ouder worden, en niet 

zozeer door de experimentele behandeling. Doordat de tijd tussen de voor – en de nameting 4 

maanden is, kan deze factor een rol hebben gespeeld. Daarnaast zal ook de manier waarop de 

leerkrachten het programma uitvoeren bijdragen aan de verschillen tussen de groepen 

(Vernooy, 2003). Een leerkracht met voldoende kennis en vaardigheden is cruciaal bij het 

uitvoeren bij een interventieprogramma (Vellutino et al., 2004). 

  Voor de schalen auditief geheugen en klankonderscheiding is ook geen verschil gevonden.  

Er is geen significant verschil gevonden tussen de resultaten van jongens en meisjes. Ook is er 

geen samenhang gevonden tussen de resultaten en leeftijd. De resultaten van dit onderzoek 

moeten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, omdat in dit onderzoek een kleine 
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onderzoeksgroep betrokken is. Ook is er sprake van een selecte steekproef waardoor de 

resultaten niet extern valide zijn.  

 

Beperkingen  

   In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een experimentele – en controlegroep, maar deze 

groepen zijn niet at random aan elkaar gelijkgesteld. Doordat het gaat om bestaande groepen 

zijn er binnen de groepen verschillen in o.a. sekse, leeftijd, intelligentie, SES, vermoeidheid 

en motivatie. Binnen dit onderzoek is alleen gecontroleerd voor sekse en leeftijd. Ook is er 

sprake van een selecte steekproef, waardoor de resultaten niet generaliseerbaar zijn. 

   Bij de tests die werden afgenomen was sprake van ‘plafond- effect’. Een aantal kinderen 

behaalden op de voor- en nameting bij enkele testen al een maximale score, wat veroorzaakte 

dat een aantal kinderen geen vooruitgang lieten zien op de schalen.   

 

Aanbevelingen voor verder onderzoek  

a) Het vergroten van de steekproef en klassen aselect te kiezen zou kunnen bijdragen aan het 

vergroten van de generalisatie van de onderzoeksresultaten.  

b) Een longitudinaal onderzoek met herhaalde metingen zou een leereffect kunnen 

vaststellen. Een follow – upmeting in begin en eind groep 3 wordt aanbevolen om een de 

leesprestaties te kunnen meten. Mogelijk kan dan worden onderzocht of het stimuleren 

van de fonologische ontwikkeling door middel van de Klankkast effect heeft op het 

leesproces. 

c) Het effect van de Klankkast op de fonologische vaardigheden is betrouwbaarder te meten 

als de Klankkast ingezet wordt na de eerste voormeting. De kans is dan kleiner dat de 

groepen significant van elkaar verschillen op de voormeting. 

d) Relevante factoren als intelligentie, sekse, leeftijd, tweetaligheid en SES dienen in beide 

groepen meer aan elkaar gelijkgesteld te worden, zodat de interne en externe validiteit 

vergroot kan worden.   
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