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Meerdere theorieën voorspellen een positief effect van afbeeldingen op het begrip van teksten. 

Uit experimenteel onderzoek is gebleken dat het toevoegen van afbeeldingen aan teksten 

inderdaad een positief effect heeft op tekstbegrip. Maar hoe zorg je ervoor dat lezers ook 

daadwerkelijk op de juiste manier aandacht aan afbeeldingen besteden? Van Beek (2009) 

poogde in haar onderzoek vwo-leerlingen door middel van een korte, stapsgewijze instructie te 

leren meer te schakelen tussen tekst en beeld en meer aandacht aan het beeld te besteden. Uit 

haar resultaten bleek dat de leerlingen de voorgestelde leesstrategie volgden en hierdoor beter 

gingen scoren op begripsvragen. In het huidige onderzoek is nagegaan of een uitgebreidere 

instructie waarin de leerlingen onder begeleiding met de leesstrategie oefenen niet alleen op 

korte maar ook op lange termijn effect heeft op de leesstrategie en het tekstbegrip van vwo-

leerlingen. Uit het onderzoek blijkt dat de instructie zowel op korte als op lange termijn een 

positief effect heeft op het aantal schakelingen tussen tekst en beeld en de tijd die leerlingen 

tijdens en tussen leesrondes aan het beeld besteden. Daarnaast blijkt dat de instructie als 

gevolg hiervan in ieder geval op korte termijn leidt tot het beter onthouden van informatie in 

geïllustreerde teksten. 

 

 

1. Inleiding 
In leerboeken voor middelbare scholieren worden 

afbeeldingen vaak gebruikt als visuele ondersteuning van 

de informatie die in de tekst wordt gepresenteerd. Velen 

die werken in het onderwijs of de onderwijspsychologie 

zijn van mening dat afbeeldingen de potentie hebben om 

een significante bijdragen te leveren aan de 

begrijpelijkheid van teksten (Peeck, 1993). Er zijn 

verschillende theoretische modellen die dit positieve 

effect van beeld bij tekst proberen te verklaren 

(paragraaf 2.1). Ook is uit verschillende experimentele 

onderzoeken gebleken dat afbeeldingen inderdaad 

kunnen leiden tot een beter begrip van de 

gepresenteerde informatie (paragraaf 2.2).  

Maar hoe zorg je ervoor dat er op de juiste 

manier voldoende aandacht aan afbeeldingen wordt 

besteed? Uit een onderzoek van Hagens, Cremers, Van 

Dijk & Van Gool (2007) is gebleken dat de uitkomst 

waarschijnlijk niet ligt in het plaatsen van verwijzingen in 

tekst of beeld, maar in het veranderen van de spontane 

leesstrategie van de lezer. Verschillende onderzoeken 

laten daarnaast zien dat instructies in leesstrategieën 

kunnen leiden tot betere leerresultaten (paragraaf 2.3). 

In deze onderzoeken wordt echter niet nagegaan of de 

betere leerresultaten ook daadwerkelijk veroorzaakt 

worden door het volgen van de in de instructie 

voorgestelde leesstrategie.  

Kun je leerlingen ook een leesstrategie aanleren 

waarbij ze op de juiste manier meer aandacht aan het 

beeld gaan besteden en leidt dit tot een beter 

leerresultaat? Van Beek (2009) ging dit na door de 

oogbewegingen en leerresultaten van vwo-leerlingen die 

wel, en vwo-leerlingen die geen korte leesinstructie 

hadden gehad met elkaar te vergelijken. De ‘ideale’ 

leesstrategie die de basis vormde voor de instructie werd 

opgesteld door eerst na te gaan welke kenmerken van de 

spontane leesstrategieën van de leerlingen samenhingen 

met een hogere score op begripsvragen. Uit de 

resultaten van haar onderzoek bleek dat alle leerlingen 

die de instructie hadden gehad het lesmateriaal volgens 

de geïnstrueerde leesstrategie hadden bestudeerd en dat 

dit ook leidde tot verhoogde prestaties op begripsvragen. 

Maar heeft een korte instructie die vlak voor het 

bestuderen van het onderzoeksmateriaal wordt gegeven 

ook op lange termijn effect? In het huidige onderzoek 

vormde de ‘ideale’ leesstrategie van Van Beek de basis 

voor een meer uitgebreide instructie waarin ook werd 

geoefend met de leesstrategie. Er is onderzocht in 

hoeverre deze uitgebreidere instructie zowel op korte als 

op lange termijn invloed heeft op de leesstrategie die 

vwo-leerlingen toepassen bij het bestuderen van 

geïllustreerde teksten en het begrip van deze teksten.  

 

2. Theoretische achtergrond 

 
2.1 Theorieën over het leren van tekst en beeld 

In de bestaande literatuur worden verschillende 

modellen beschreven die voorstellen hoe tekst en beeld 

worden gebruikt bij het tot stand komen van een 

mentaal model van de inhoud van een tekst. Positieve 

resultaten van deze vorm van presentatie kunnen onder 

andere verklaard worden met de Dual Coding Theory van 

Paivio (Clark & Paivio, 1991; Paivio, 1986; Paivio, 1971). 

Volgens deze theorie worden linguïstische informatie en 

beeldinformatie tegelijkertijd en onafhankelijk van elkaar 

verwerkt in verschillende cognitieve subsystemen van 
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het werkgeheugen. Woorden en zinnen worden verwerkt 

in het verbale systeem, terwijl afbeeldingen verwerkt 

worden in zowel het verbale als het non-verbale 

systeem. Als gevolg van deze dubbele codering van 

beeldinformatie dragen afbeeldingen volgens de Dual 

Coding Theory bij aan het beter begrijpen en onthouden 

van de gepresenteerde informatie.  

In de Cognitive Theory of Multimedia Learning 

van Mayer (2003) worden de uitgangspunten van de Dual 

Coding Theory van Paivio gecombineerd met de 

aanname dat informatieverwerking in verschillende 

cognitieve subsystemen ook resulteert in de paralelle 

constructie van twee verschillende mentale modellen: 

een verbaal en een visueel model. Omdat beide 

modellen tegelijkertijd in het werkgeheugen aanwezig 

zijn, kunnen de modellen met elkaar en met de 

aanwezige voorkennis worden geïntegreerd, wat het 

begrip van de aangeboden informatie bevordert.  

Het integratiemodel van Schnotz & Bannert 

(1999: in Schnotz, 2002) is ontwikkeld als reactie op de 

hierboven beschreven theorieën, waarin wordt 

verondersteld dat de verwerking van verbale en visuele 

informatie parallel  gebeurt. Schnotz (2002) stelt dat 

deze veronderstelling problematisch is, omdat tekst en 

beeld zijn gebaseerd op verschillende tekensystemen en 

verschillende principes van representatie. In het 

integratiemodel ligt de nadruk op deze 

representatieprincipes. Het model bevat een descriptief 

en een depictief systeem van representaties. In het 

descriptieve systeem vindt de verwerking van tekst 

plaats. De tekst, de mentale representatie van de 

structuur van de tekst en de propositionele inhoud van 

de tekst worden in dit systeem op basis van symbolische 

conventies over betekenissen aan elkaar verbonden. De 

verwerking van beeld vindt plaats in het depictieve 

systeem. Het beeld, de visuele perceptie van het beeld 

en het mentale model van de informatie 

gerepresenteerd in het beeld worden hier aan elkaar 

verbonden op basis van iconische vormovereenkomsten. 

De Dual Coding Theorie en de Cognitive Theory of 

Multimedia Learning stellen voor dat verbale en visuele 

informatie in eerste instantie afzonderlijk worden 

verwerkt, waarna de afzonderlijk geconstrueerde 

modellen met elkaar worden geïntegreerd. Volgens het 

integratiemodel wordt nieuwe informatie uit tekst of 

beeld echter direct geïntegreerd met de bestaande 

mentale representaties.  

Om te komen tot een integratie van het verbale- 

en het visuele model, is het volgens bovenstaande 

theorieën belangrijk dat deze tegelijkertijd in het 

geheugen gehouden worden. Mayer, Heiser & Lonn 

(2001) merken echter wel op dat de 

verwerkingsmogelijkheden van de visuele en verbale 

werkgeheugens zeer gelimiteerd zijn. Als er te veel 

elementen voor verwerking gerepresenteerd worden, 

dan kan dit tot overbelasting leiden wat een onvolledig 

begrip van de gepresenteerde informatie tot gevolg 

heeft. De Cognitive Load Theory van Sweller en collega’s 

(Sweller, 1988; Sweller et al., 1990) waarschuwt 

eveneens voor een overbelasting van het werkgeheugen. 

In deze theorie wordt zelfs verondersteld dat het 

gelijktijdig presenteren van tekst en beeldmateriaal 

daarom in de meeste gevallen een negatief effect heeft 

op begrip en leren.  

 

2.2 Onderzoek naar de effecten van beeld bij tekst 

In paragraaf 2.1 worden voornamelijk theorieën 

beschreven die een positieve uitwerking van het 

tegelijkertijd presenteren van tekst en beeld voorspellen 

(Mayer, 2003, Paivio, 1971; Paivio, 1986; Clark & Paivio, 

1991; Schnotz & Bannert, 1999: in Schnotz, 2002). Toch 

wordt er door verschillende onderzoekers ook 

gewaarschuwd voor de negatieve uitwerking van het 

tegelijkertijd presenteren van tekst en beeld (Mayer, 

Heiser & Lonn, 2001; Sweller, 1988; Sweller et al., 1990). 

Het is ook denkbaar dat het effect van afbeeldingen in 

educatieve teksten in de praktijk klein is, omdat lezers 

vaak onvoldoende aandacht besteden aan de informatie 

die hierin gepresenteerd wordt (Peeck, 1993). Wat voor 

effect hebben afbeeldingen bij een tekst nu 

daadwerkelijk op begrip? Met deze vraag hebben diverse 

onderzoekers zich de afgelopen twee decennia bezig 

gehouden (voor een overzicht zie o.a. Vekiri, 2002). De 

resultaten die deze onderzoekers vonden, hebben echter 

niet geleid tot een duidelijk antwoord op deze vraag. 

Het uitblijven van een eenduidig antwoord kan 

voornamelijk verklaard worden door de diversiteit in 

onderzoek. De effecten van het toevoegen van een 

afbeelding aan een tekst zijn namelijk afhankelijk van de 

vormgeving van tekst en afbeelding en van het soort 

lezers. Is de afbeelding in het onderzoek instructief of 

illustratief? Is er sprake van verwijzingen in de tekst, de 

afbeelding of beide? Wordt de afbeelding gelijktijdig met 

de tekst of juist daarvoor of daarna gepresenteerd? 

Wordt het onderzoek afgenomen bij lezers met of zonder 

voorkennis? De diversiteit in onderzoeksmateriaal en 

lezersvariabelen heeft geleid tot veel uiteenlopende 

resultaten. In deze paragraaf wordt een overzicht 

gepresenteerd van eerder onderzoek dat in 

onderzoeksmateriaal en lezersvariabelen grotendeels 

overeenkomt met het onderzoek dat in dit artikel 

beschreven wordt. 

 Mayer (1989) liet in zijn onderzoek studenten 

zonder voorkennis over autotechniek een tekst lezen 

over autoremsystemen. Deze tekst werd aangeboden 

met een gelabelde illustratie, met een niet gelabelde 

illustratie, met labels zonder illustraties of helemaal 

zonder illustraties of labels. De studenten die het 

materiaal voorgelegd kregen met gelabelde illustraties 

wisten achteraf meer informatie uit de tekst terug te 

halen en scoorden hoger op probleemoplossingsvragen 

dan de studenten in de andere groepen. Mayer toont dus 

aan dat het toevoegen van een gelabelde illustratie aan 

een tekst een positief effect heeft op de leerprestaties 

van studenten. Dit positieve effect van het toevoegen 

van illustraties aan een tekst wordt ook gevonden door 

Carney & Levin (2002), Mayer & Gallini (1990), Mayer, 

Bove, Bryman, Mars & Tapangco (1996) en Ollerenshaw, 

Aidman & Kidd (1997). Leerlingen leren dus meer en 

beter van informatie die zowel in woord als in beeld 
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wordt aangeboden, dan van informatie die alleen via 

tekst wordt gepresenteerd. Dit effect noemt Mayer 

(2003) het multimedia-effect. Het effect treedt op 

wanneer leerlingen mentale representaties van tekst en 

beeld construeren en deze met elkaar integreren. 

Voordat dit gebeurt, moet de multimediale presentatie 

van de informatie echter wel aan een aantal 

voorwaarden voldoen (Carney & Levin, 2002). Eén van 

deze voorwaarden is dat de afbeelding moet aansluiten 

bij de inhoud en de functie van de tekst. Daarnaast geldt 

dat lezers vooral van de aanwezigheid van een illustratie 

profiteren wanneer de tekst vrij complex is en wanneer 

ze weinig voorkennis hebben over de inhoud van de 

tekst. Dan zijn lezers namelijk niet in staat om zelf een 

visueel beeld van de gepresenteerde informatie te 

creëren. Ten slotte is het voor het positieve effect van 

een afbeelding bij tekst belangrijk dat lezers in ieder 

geval redelijk goed kunnen lezen.  

 Een ander belangrijk kenmerk van multimediale 

presentaties is de manier waarop tekst en beeld ten 

opzichte van elkaar worden gepresenteerd. Onder 

andere Moreno & Mayer (1999) deden onderzoek naar 

de beste manier om een multimediale presentatie vorm 

te geven. Zij lieten respondenten een computeranimatie 

zien over het ontstaan van bliksem. Deze animatie werd 

op drie manieren aangeboden. In de eerste conditie 

werd de animatie tegelijkertijd met gesproken uitleg 

gepresenteerd en in de overige twee condities werd de 

animatie vergezeld van een uitleg op het beeldscherm. 

Deze tekst stond in de ene conditie vlak bij het deel van 

de afbeelding waar de tekst betrekking op had 

(integrated text) en in de andere conditie ver van de 

tekst onderaan het beeldscherm (separated text). Na 

afloop werd het tekstbegrip van de respondenten 

gemeten door middel van drie verschillende testen. De 

respondenten moesten het gepresenteerde proces in 

eigen woorden beschrijven (retention), op basis van de 

informatie in de animatie een oplossing bedenken voor 

een gerelateerd probleem (transfer) en een aantal 

onderdelen uit het proces koppelen aan de afbeelding uit 

de animatie (matching). Op alle drie de toetsen scoorden 

de respondenten in de conditie met de gesproken 

toelichting het hoogste. Om leren te bevorderen, kan een 

afbeelding dus het beste gecombineerd worden met een 

auditief gepresenteerde tekst. Dit resultaat werd ook 

gevonden door Mayer & Gallini (1990) en Mayer & 

Anderson (1992). Daarnaast werd er in het onderzoek 

van Moreno & Mayer op transfer en retention hoger 

gescoord door de respondenten die een integrated text 

voorgelegd hadden gekregen, dan door de respondenten 

waaraan een separated text was gepresenteerd. 

Leerlingen leren dus het beste wanneer de ruimte tussen 

tekst en beeld zo klein mogelijk wordt gehouden. Dit 

gevonden effect noemt Mayer (2003) het spatial 

contiguity effect.  

 Naast de voordelen van het gelijktijdig 

aanbieden van tekst en beeld, zou het volgens Mau-

Asam (2007) en Schnotz (2002) ook voordelen voor leren 

opleveren wanneer het beeld voorafgaand aan de tekst 

wordt gepresenteerd. Het beeld kan de leerling dan 

helpen bij het activeren van voorkennis, het opzetten van 

een organisatieschema en het begeleiden van de 

aandacht van de leerling. Ook titels in een tekst hebben 

deze functie (Bransford en Johnson, 1973 in: Pander 

Maat, 2002). Als tekstverwerking eerst plaatsvindt, wordt 

volgens Schnotz het grootste deel van het werkgeheugen 

gebruikt, waardoor er nog weinig capaciteit overblijft 

voor de afbeelding. Het verwerken van een afbeelding 

kost minder capaciteit waardoor er voldoende capaciteit 

overblijft voor de tekst (Verdi & Kulhavy, 2002: in 

Schnotz, 2002). Een alternatieve verklaring die Schnotz 

geeft is dat een tekst een onderwerp nooit met zoveel 

detail beschrijft dat er maar één mentaal model mogelijk 

is. Een mentaal model dat alleen geconstrueerd is op 

basis van een tekst is daarom waarschijnlijk anders dan 

de afbeelding die achteraf gepresenteerd wordt. Deze 

afwijking wordt voorkomen wanneer eerst de afbeelding 

wordt getoond. De lezer hoeft dan niet meerdere 

mentale modellen van het beeld te construeren. 

Dat begrip bevorderd wordt wanneer tekst en 

beeld dicht bij elkaar staan, komt waarschijnlijk doordat 

de nabijheid de lezer aanmoedigt meer te schakelen 

tussen tekst en afbeelding (Moreno & Mayer, 1999). Het 

schakelen tussen tekst en beeld heeft dus vermoedelijk 

een positief effect op het leerresultaat. Er zijn 

verschillende onderzoeken gedaan naar de manieren 

waarop lezers het beste tot dit schakelgedrag aangezet 

kunnen worden. Mayer & Gallini (1990) hebben 

onderzoek gedaan naar de verwerking van explanative 

illustrations, ofwel afbeeldingen die een proces 

uitleggen. Dit type afbeelding kan volgens Mayer & 

Gallini onderverdeeld worden in twee soorten, namelijk 

parts illustration waarbij met steekwoorden wordt 

aangegeven welk onderdeel zich waar in de illustratie 

bevindt en de steps illustration waarbij door middel van 

een lijn de relatie tussen de onderdelen in de illustratie 

en de uitleg van die onderdelen in de tekst wordt gelegd. 

Uit de resultaten bleek dat vooral lezers met weinig 

voorkennis tot het beste leerresultaat kwamen wanneer 

beide soorten illustraties met elkaar gecombineerd 

worden (parts and steps illustration). Dit positieve 

resultaat wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat de 

verbindingen het schakelen tussen tekst en beeld 

stimuleren. Of dit zo is kan op basis van onderzoek niet 

vastgesteld worden, omdat in alle hierboven beschreven 

onderzoeken alleen gekeken werd naar de effecten van 

verschillende kenmerken van het lesmateriaal op het 

leesproduct van leerlingen. In deze onderzoeken werd 

dus niet nagegaan hoe het leesproces werd beïnvloed. 

Van Weelden (2006) deed in navolging van 

Mayer & Gallini (1990) onderzoek naar het effect van 

pijlen tussen tekst en beeld op het schakelgedrag en het 

tekstbegrip van middelbare scholieren. Het 

schakelgedrag van de leerlingen werd in kaart gebracht 

door de oogbewegingen van de leerlingen te meten. Uit 

de oogbewegingsresultaten is gebleken dat de 

aanwezigheid van pijlen tussen tekst en beeld het 

kijkgedrag van de lezer daadwerkelijk stuurde. De pijlen 

zorgden er namelijk voor dat de respondenten meer 

schakelden tussen tekst en beeld en langer keken naar 
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de afbeelding. Tegen de verwachtingen in werd er echter 

geen effect gevonden op het tekstbegrip, dat vastgesteld 

werd aan de hand van meerkeuzevragen.  

Nieuwveld (2007) merkt op dat het uitblijven 

van een effect op tekstbegrip waarschijnlijk wordt 

veroorzaakt doordat de teksten die in het onderzoek van 

Van Weelden (2006) werden gebruikt erg makkelijk 

waren. Ook is het stellen van meerkeuzevragen een 

minder geschikte methode om tekstbegrip te meten 

(Kamalski, Sanders, Lentz en Van den Bergh, 2005). 

Nieuwveld deed daarom een vervolgonderzoek waarin ze 

het begrip van moeilijkere teksten mat door middel van 

een sorteertaak. In plaats van pijlen tussen tekst en beeld 

stelde ze drie verschillende condities op waarin alleen in 

de afbeelding, in zowel de tekst als de afbeelding, of 

helemaal geen verwijzingen werden opgenomen. Uit de 

resultaten van haar onderzoek bleek eveneens dat 

verwijzingen in de tekst en de afbeelding leidde tot meer 

schakelingen tussen tekst en beeld en tot een langere 

kijktijd op de afbeelding. Opnieuw werd er geen directe 

invloed van de verwijzingen op tekstbegrip gevonden, 

maar uit een correlatieanalyse bleek wel dat meer 

schakelen en het langer bekijken van beeld leidde tot 

beter tekstbegrip.  

 Ook Hagens et al. (2007) deden onderzoek naar 

de effecten van verwijzingen in beeld en tekst. Omdat 

zowel in het onderzoek van Van Weelden (2006) als in 

het onderzoek van Nieuwveld (2007) geen directe 

effecten werden gevonden op tekstbegrip, werd in dit 

onderzoek in navolging van Moreno & Mayer (1999) 

gebruik gemaakt van een retention-, transfer-, en 

matchingtest. Daarnaast werd er een vierde conditie 

opgesteld waarin alleen verwijzingen in de tekst werden 

opgenomen. Uit de resultaten bleek dat alleen het 

plaatsen van verwijzingen in de afbeelding leidde tot 

meer schakelingen tussen tekst en beeld en een langere 

kijktijd op de afbeelding. Op tekstbegrip werd alleen een 

effect gevonden bij de matchingtest. Hierop werd hoger 

gescoord wanneer er zowel in de tekst als in de 

afbeelding verwijzingen stonden. Uit een correlatie-

analyse is ten slotte gebleken dat meer schakelen en het 

langer bekijken van de afbeelding leidde tot beter 

tekstbegrip. In het onderzoek van Hagens et al. werden 

ook correlatieanalyses tussen respondenten en tussen 

ieder apart bekeken geïllustreerde tekst uitgevoerd. Bij 

beide correlatieanalyses werden positieve verbanden 

gevonden tussen verwijzingen en tekstbegrip, maar deze 

waren sterker bij de correlaties tussen proefpersonen 

dan bij de correlaties per geïllustreerde tekst. De 

correlatieanalyses laten dus zien dat de respondenten 

die van zichzelf veel schakelden en veel aandacht aan de 

afbeelding besteedden waarschijnlijk, ongeacht de aan- 

of afwezigheid van verwijzingen, hoger scoorden op 

tekstbegrip.  

 

2.3 Leesstrategieinstructie 
Wanneer de verwachting die voortvloeit uit het 

onderzoek van Hagens et al. (2007) klopt, zou dit 

belangrijke gevolgen kunnen hebben voor het type 

advies dat gegeven kan worden aan ontwerpers van 

studieboeken voor middelbare scholieren. Op basis van 

eerder onderzoek zou geadviseerd kunnen worden 

verwijzingen in tekst en beeld te plaatsen om te zorgen 

voor een beter leerresultaat. Op basis van de resultaten 

uit de correlatieanalyse in het onderzoek van Hagens et 

al. kan echter gesteld worden dat adviezen zich wellicht 

niet moeten richten op wijzigingen in tekst of beeld, 

maar op het aanpassen van de leesstrategieën van lezers.  

Zouden lezers getraind kunnen worden om hen 

een leesgedrag aan te leren waarin meer geschakeld 

wordt tussen tekst en afbeelding en meer tijd aan de 

afbeelding wordt besteed? Om een antwoord te vinden 

op deze vraag, deed Van Beek (2009) onderzoek naar de 

manier waarop kenmerken van de individuele spontane 

leesstrategieën van leerlingen uit vwo-5 en vwo-6 

samenhangen met tekstbegrip. Dit deed zij door de 

oogbewegingen van de leerlingen te registreren terwijl 

deze geïllustreerde teksten over biologische processen 

bestudeerden. Het begrip van dit lesmateriaal werd 

gemeten door middel van een retention-, transfer-, en 

matchingtest. Uit de analyse van de spontane 

leesstrategieën bleek dat enkele kenmerken van de 

kijkpatronen van leerlingen samenhingen met begrip. Zo 

bleek dat de kijktijd op de titel en op de afbeelding en de 

hoeveelheid schakelingen tussen tekst en beeld positief 

samenhingen met de score op de begripsvragen. Deze 

kenmerken van de spontane leesstrategieën werden 

opgenomen in een korte leesinstructie. Vervolgens werd 

in een experiment nagegaan of deze instructie invloed 

had op de kijkpatronen en het begrip van de leerlingen.  

Uit de resultaten van het onderzoek van Van 

Beek (2009) bleek dat de leerlingen die de instructie 

hadden gehad het aangeboden lesmateriaal allemaal 

volgens de stappen in deze instructie hadden 

bestudeerd. De instructie leidde er dus toe dat de 

leerlingen de titel lazen, de afbeelding meer bekeken en 

tijdens het lezen van de tekst meer naar de afbeelding 

schakelden. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het 

mogelijk is om de kijkpatronen van leerlingen te sturen 

door ze bewust te maken van de ‘ideale’ leesstrategie. 

Daarnaast hadden de leerlingen die wel instructie 

hadden gehad een significant hogere retention-, 

matching- en totaalscore dan de leerlingen die geen 

instructie hadden gehad. Uit het experiment kan dus ook 

geconcludeerd worden dat het aanbieden van de ‘ideale’ 

leesinstructie een positief effect heeft op tekstbegrip. Uit 

een detailanalyse bleek dat dit effect op begrip  

voornamelijk veroorzaakt werd door de positieve invloed 

van de instructie op het schakelgedrag van de leerlingen 

en de tijd die zij aan het beeld hadden besteed.  

Om na te gaan of dezelfde effecten van de 

instructie op begrip ook optreden wanneer leerlingen 

zich niet bewust zijn van het feit dat hun oogbewegingen 

gemeten worden, heeft Marchal (2009) een 

vervolgonderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek werden 

hetzelfde onderzoeksontwerp en onderzoeksmateriaal 

gebruikt als in het onderzoek van Van Beek (2009), maar 

werden de oogbewegingen van de leerlingen niet 

gemeten. Door het bewustzijn van de 

oogbewegingsmeting kan het namelijk zijn dat de 
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leerlingen meer alert zijn geweest op de toepassing van 

de leesstrategie. Ook werd het onderzoek grootschaliger 

opgezet met meer respondenten en meer variatie tussen 

de respondenten. Marchal vond grotendeels dezelfde 

resultaten als Van Beek. De instructie bleek een positief 

effect te hebben op retentionscore en de totaalscore. Op 

de matchingvragen werd in tegenstelling tot het 

onderzoek van Van Beek geen effect gevonden. 

Daarnaast bleek uit de resultaten dat leerlingen met 

biologie in hun examenpakket door de instructie niet 

hoger gingen scoren op de begripsvragen. Alleen 

leerlingen zonder voorkennis over de biologische 

processen hadden dus baat bij de instructie.  

Ook uit verschillende andere studies is gebleken 

dat specifieke afbeeldinggerichte instructies of 

aanwijzingen het positieve effect van illustraties op 

tekstbegrip op korte termijn kunnen vergroten (Bernard, 

1990; Reinking, Hayes & McEneaney, 1988; 

Weidenmann, 1989: in Peeck, 1993). Deze resultaten zijn 

veelbelovend en moedigen aan tot vervolgonderzoek. 

Zeker omdat verwacht kan worden dat een simpele 

interventie zoals een korte leesinstructie waarschijnlijk 

alleen op korte termijn een effect heeft. Een korte 

instructie volstaat namelijk over het algemeen niet 

wanneer het doel is om iemands schrijf- of leesgedrag 

aan te passen (Kessels & Smit, 2005; Peeck, 1993). 

Volgens Peeck kan een leesinstructie alleen ook op lange 

termijn succesvol zijn als leerlingen daadwerkelijk bereid 

zijn om de instructie te blijven volgen. Dit betekent dat 

leerlingen de ‘visuele geletterdheid’ moeten verwerven 

die noodzakelijk is voor het afleiden van relevante 

informatie uit illustraties. Peeck veronderstelt dat deze 

‘visuele geletterdheid’ niet verworven kan worden met 

een eenmalige korte instructie. De oplossing ligt volgens 

Peeck dan ook in een meer uitgebreide instructie, 

waarbij de leerlingen actief oefenen met de gewenste 

leesstrategie. Hierdoor kunnen ze zich de strategie eigen 

maken en leren ze de strategie doelbewust in te zetten in 

hun dagelijks leven. 

Maar hoe zou een dergelijke instructie in 

begrijpend lezen eruit moeten komen te zien? De tijd die 

in het onderwijs besteed wordt aan begrijpend lezen is 

vrij klein. De tijd die daarbinnen wordt besteed aan de 

expliciete instructie van leesstrategieën is nog kleiner 

(Van Elsacker, 2002; Walraven, 1995). In de meeste 

begrijpendleeslessen oefenen leerlingen het begrijpend 

lezen door veel teksten te lezen en hierbij vragen te 

beantwoorden. De antwoorden op de vragen worden 

vervolgens meestal klassikaal besproken. Veel lezen is 

voor leerlingen echter niet genoeg om goede begrijpend 

lezers te worden. Leerlingen moeten door middel van 

expliciete instructie leren begripsvaardigheden toe te 

passen wanneer ze lezen (Pressley, 1998). Het is alleen 

nog niet helemaal duidelijk of instructie in 

leesstrategieën het begrijpend lezen daadwerkelijk 

verbetert. Daarnaast zijn er nog nauwelijks concrete 

richtlijnen voor het aanleren van leesstrategieën 

voorhanden. In de praktijk van het onderwijs is dan ook 

een grote behoefte aan onderzoek naar instructie in 

begrijpend lezen. Enkele onderzoekers hebben zich al 

gebogen over de vraag hoe het onderwijs de leer- en 

leesprestaties van leerlingen kan verbeteren (voor een 

overzicht zie o.a. Gersten, Fuchs, Williams & Baker, 

2001). In de bestaande onderwijskundige literatuur kan 

grofweg een onderscheid worden gemaakt tussen twee 

verschillende modellen die worden gebruikt om 

scholieren te trainen in het gebruik van leesstrategieën: 

het Directe Instructiemodel (Veenman, 1992) en het 

Cognitive Apprenticeship Model (Collins, Brown & 

Newman, 1989). 

 

2.3.1 Het Directe Instructiemodel 

Het Directe Instructiemodel wordt uitgewerkt in twee 

richtingen: het instructiemodel voor uitvoerend 

handelen en het instructiemodel voor strategisch 

handelen (Veenman, 1992). Deze laatste uitwerking van 

het model is vooral gericht op het aanleren van 

impliciete handelingen of cognitieve strategieën van een 

hoger niveau, zoals het aanleren van strategieën in 

begrijpend lezen (Houtveen, 2002). Daarom wordt alleen 

deze uitwerking van het model besproken. Een belangrijk 

kenmerk van het Directe Instructiemodel is dat het 

model ruimte biedt voor actieve, expliciete instructie en 

begeleiding door de leerkracht, maar ook voor 

zelfstandig werken. In het model worden namelijk een 

leerkrachtgestuurde aanpak en een leerlinggestuurde 

aanpak geïntegreerd (Veenman, 1992). In tabel 1 wordt 

weergegeven uit welke elementen een instructie volgens 

het Directe Instructiemodel moet bestaan. Op het 

moment dat de leerkracht voorkennis activeert en de 

gewenste toepassing van nieuwe kennis of vaardigheden 

demonstreert, draagt de leerkracht de meeste 

verantwoordelijkheid (stappen 1 en 2). Op het moment 

dat de leerlingen de nieuwe kennis of vaardigheden gaan 

oefenen en toepassen, draagt juist de leerling de meeste 

verantwoordelijkheid (stappen 4 en 5). Tussen deze fasen 

ligt een fase van begeleide inoefening waarin de 

verantwoordelijkheid van de leerkracht langzaam 

afneemt en de verantwoordelijkheid van de leerling juist 

langzaam toeneemt (stap 3).  

 

Elementen van het Directe Instructiemodel 

1. Activering van de kennis die al eerder over de aan te leren 

vaardigheid is opgedaan  

- leerkracht bespreekt met leerlingen door vragen te stellen wat ze al 

eerder hebben geleerd of al weten over het gebruik van strategieën bij 

begrijpend lezen 

- leerkracht maakt een samenvatting van de belangrijkste voorkennis 

over de aan te leren vaardigheid 

2. Presentatie en uitleg van de nieuw te leren vaardigheden  

- de inhoud en de doelen van de les worden gepresenteerd 

- er word in interactie met de leerlingen stapsgewijs instructie gegeven 

waarbij concrete voorbeelden worden gegeven 

- de leerkracht legt uit hoe, waar, wanneer en waarom de leerlingen de 

nieuw gepresenteerde vaardigheden kunnen gebruiken 

- leerkracht controleert regelmatig of de leerlingen de gepresenteerde 

stof begrijpen 

- aan het einde van de presentatie vat de leerkracht de belangrijkste 

punten van de gepresenteerde informatie samen  

3. Nauwgezette oefening van de gepresenteerde vaardigheden onder 

begeleiding van de leerkracht 

- de leerkracht geeft de leerlingen de kans om onder begeleiding te 

oefenen wat ze zojuist geleerd hebben en zo de nieuwe informatie te 

verwerken door actief ermee bezig te zijn 
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- de leerkracht geeft korte en heldere opdrachten, stelt vragen en zorgt 

ervoor dat alle leerlingen betrokken blijven en succesvol voelen 

- de leerkracht geeft hierbij corrigerende feedback en biedt waar nodig 

scaffolds, ofwel steigers aan 

- de fase gaat door tot de meeste studenten de nieuwe informatie 

begrijpen en kunnen laten zien dat ze de nieuwe vaardigheden 

beheersen 

4. Zelfstandige, individuele verwerking van de geoefende 

vaardigheden  

- de leerlingen werken individueel aan opdrachten en integreren 

hierdoor de nieuwe kennis met de reeds aanwezige kennis  

- de opdrachten komen overeen met de opdrachten gegeven in fase 3. 

- de leerkracht geeft meerdere opdrachten zodat de leerlingen het 

gebruik van de nieuwe vaardigheid kunnen automatiseren 

- de leerkracht zorgt ervoor dat de leerlingen rustig en zonder 

onderbrekingen kunnen werken aan de opdrachten 

- de leerkracht laat de leerlingen weten dat hun werk gecontroleerd 

wordt 

- de leerlingen mogen elkaar helpen wanneer ze problemen 

ondervinden 

5. Terugkoppeling en samenvatting 

- de leerkracht bespreekt de opdrachten en biedt de leerlingen op een 

positieve manier klassikaal een terugkoppeling 

- de leerkracht corrigeert fouten en legt goed uit waarom antwoorden 

goed en fout zijn 

- de leerkracht geeft aanmoedigingen om de geoefende vaardigheid te 

blijven gebruiken 

- de leerkracht sluit af met een samenvatting van de inhoud van de les 

Tabel 1. Weergave van een instructieprogramma volgens het Directe 

Instructiemodel (Houtveen, 2002; De Jager, 2002; Veenman, 1992; 

Walraven, 1995) 

 

Het element in het Directe Instructiemodel waarbij de 

verantwoordelijkheid geleidelijk verschuift van leerkracht 

naar leerling wordt in de literatuur ook wel aangeduid 

met de term reciprocal teaching (rol-wisselend 

onderwijzen). Volgens deze benadering van Brown & 

Palinscar (1984, 1989) vindt instructie plaats in de vorm 

van een dialoog tussen de leerkracht en de leerling over 

de betekenis van de tekst. De dialoog wordt 

gestructureerd aan de hand van vier belangrijke 

cognitieve activiteiten: vragen stellen, samenvatten, 

verduidelijken en voorspellen. De leerkracht heeft een 

belangrijke taak als ‘hardopdenker’, maar uiteindelijk 

moet de leerling  de gepresenteerde strategie toepassen.  

Een ander element in het Directe 

Instructiemodel dat volgens Rosenshine & Meister (1992) 

en Brown & Palinscar (1989) erg belangrijk is bij het 

aanleren van cognitieve strategieën, is het gebruik van 

scaffolds, ofwel steigers door de leerkracht. Deze steigers 

stellen leerlingen in staat om taken te volbrengen die 

zonder ondersteuning net te moeilijk zouden zijn 

geweest voor de leerlingen. Door het aanbrengen van dit 

soort steigers wordt de complexiteit van de situatie 

gereduceerd. Steigers kunnen de vorm aannemen van 

suggesties of hulp, of ze kunnen de vorm aannemen van 

fysieke ondersteuningen, zoals aanwijzingskaarten.  

Ten slotte zijn er nog een aantal principes van 

het Directe Instructiemodel waar een instructie in het 

aanleren van een leesstrategie aan zou moeten voldoen 

(Houtveen, 2002). Volgens de principes van het Directe 

Instructiemodel is het namelijk erg belangrijk dat er 

gedurende het gehele leerproces sprake is van veel 

interactie in de vorm van discussie over de gebruikte 

teksten en de inhoud van de aangeleerde strategie. 

Hierbij is het van belang dat de interactie niet alleen 

tussen de leerkracht en de leerlingen plaatsvindt, maar 

ook tussen de leerlingen onderling die elkaar vragen 

stellen, uitleg geven en corrigeren. Daarnaast dienen de 

opdrachten in de instructie kort en duidelijk te zijn en  

moet de moeilijkheidsgraad van de opdrachten 

geleidelijk toenemen.  

De effectiviteit van het Directe Instructiemodel 

bij het aanleren van strategieën in begrijpend lezen is 

meerdere malen onderzocht. Zo heeft Walraven (1995) 

onderzoek gedaan naar de effectiviteit van een intensief 

instructieprogramma in begrijpend lezen waarin de 

principes van het Directe Instructiemodel werden 

toegepast. Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat 

leerlingen van 10 tot 12 jaar, die gekenmerkt kunnen 

worden als zwakke begrijpend lezers, baat hebben bij 

een dergelijk instructieprogramma. De leerlingen die de 

expliciete instructie in leesstrategieën kregen hadden na 

afloop van de interventie namelijk meer metacognitieve 

kennis over de strategieën en vertoonden betere 

resultaten op begrijpend leestoetsen dan leerlingen die 

het expliciete instructieprogramma niet hadden gevolgd 

maar wel op een traditionele wijze les in begrijpend lezen 

hadden gehad. Vier weken na de interventie was dit 

positieve effect nog steeds aanwezig.  

Houtveen (2002) deed onderzoek naar de 

effectiviteit van een project voor het verbeteren van 

begrijpend lezen genaamd ‘Kwaliteitsverbetering 

Begrijpend Lezen’. In dit project werden de leerkrachten 

uit het basisonderwijs getraind in het lesgeven in 

leesstrategieën volgens de principes van het Directe 

Instructiemodel. Uit de resultaten bleek dat de 

leerkrachten de principes uit het Directe Instructiemodel 

ook daadwerkelijk toegepast hadden en dat dit een 

positief effect had op de begrijpend leesprestaties van 

leerlingen uit groep 5 en 7 van het basisonderwijs. 

Daarnaast hadden de leerlingen op de scholen die 

deelnamen aan het project meer metacognitieve kennis 

over leesstrategieën dan de leerlingen op de scholen die 

dat niet deden. Ook een jaar na beëindiging van het 

project waren de effecten van het project nog zichtbaar. 

Houtveen concludeert op basis van deze resultaten dat 

het Directe Instructiemodel goed toegepast kan worden 

door leerkrachten in een normale klassensituatie en dat 

het ook een erg effectief model is voor het aanleren van 

vaardigheden in begrijpend lezen. 

Ook naar de afzonderlijke kenmerken van het 

Directe Instructiemodel is onderzoek gedaan. Zo is onder 

andere uit onderzoeken van Brown & Palinscar (1984, 

1989) en Rosenshine & Miester (1994) gebleken dat de 

aanpak van reciprocal teaching een effectieve methode is 

om leesstrategieën aan te leren bij zwakke begrijpend 

lezers.  

 

2.3.2 Het Cognitive Apprenticeship model 

De effectiviteit van het Directe Instructiemodel voor het 

aanleren van leesstrategieën onder zwakke begrijpend 

lezers is meerdere keren door onderzoek bevestigd. 

Maar hoe kan een instructie in leesstrategieën 

vormgegeven worden wanneer het gaat om gemiddelde 

of zelfs goede begrijpend lezers? De Jager (2002) 
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verwacht dat het Cognitive Apprenticeship Model 

ontwikkeld door Collins, Brown en Newman (1989) hier 

uitkomst biedt. Dit model lijkt in sommige opzichten op 

het Directe Instructiemodel, maar richt zich meer op het 

leerproces en het aanleren van meer complexe 

vaardigheden en metacognitieve kennis over deze 

vaardigheden. Het model combineert de effectieve 

elementen van verschillende instructiemodellen en kan 

daarom volgens De Jager gezien worden als het meest 

complete model voor het geven van instructies. 

In het Cognitive Apprenticeship Model spelen 

verschillende constructivistische principes een rol (De 

Jager, 2002; Stienstra & Trouwborst, 1996). Zo is het 

volgens het model van belang dat leerlingen leren door 

actieve kennisconstructie en dat dit alleen bereikt kan 

worden wanneer de doelen van het instructieprogramma 

aansluiten bij de doelen van de leerlingen. Leerlingen 

moeten in het instructieprogramma controle en 

zeggenschap krijgen over hun eigen leerervaringen en 

zelf dingen onderzoeken en ervaren. De rol van de 

leerkracht is daarom alleen ondersteunend en 

begeleidend en ligt vooral in het motiveren en 

stimuleren van de leerlingen om na te denken over hoe 

zij aangeboden kennis kunnen gebruiken en hierop 

kunnen reflecteren. Daarnaast is het belangrijk dat 

leerlingen hun bestaande kennis en ervaringen gebruiken 

om nieuwe kennis te construeren. Omdat de leerlingen 

hierdoor zullen verschillen in de manier waarop zij de 

aangeboden informatie interpreteren, moet er in het 

instructieprogramma ruimte zijn voor discussie en 

samenwerking. Daarnaast benadrukt het model dat de 

voorkennis van de leerlingen eerst klassikaal geactiveerd 

moet worden, voordat er nieuwe kennis wordt 

aangeboden. Ten slotte is het volgens constructivistische 

principes van belang dat leren plaatsvindt in functionele, 

betekenisvolle contexten. Voor het instructieprogramma 

betekent dit dat de aangeleerde vaardigheden geoefend 

moeten worden in de context waarin de opgedane 

kennis uiteindelijk ook toegepast zal worden. In tabel 2 

wordt weergegeven hoe deze constructivistische 

principes vertaald kunnen worden naar een opzet voor 

een instructieprogramma volgens het Cognitieve 

Apprenticeship Model.  

 

Elementen van het Cognitive Apprenticeship Model 

1. Voorkennis activeren en probleem oplossen 

- de leerkracht introduceert het onderwerp van het 

instructieprogramma en demonstreert dat het toepassen van de te 

leren informatie in meerdere praktische situaties van pas zal komen 

- de leerkracht werpt problemen op en coacht het klassikaal oplossen 

van deze problemen 

2. Modelleren 

- de leerkracht leest een tekst en verwoordt hierbij hardop zijn 

leesproces en de verschillende vaardigheden voor begrijpend lezen die 

hierin gebruikt worden waardoor leerlingen een beeld krijgen van de 

processen die vereist zijn om de taak uit te voeren  

- de leerkracht laat vervolgens een aantal leerlingen hun gebruik van 

vaardigheden modelleren 

3. Samenwerkend leren 

- de leerlingen krijgen taken voorgelegd waar ze in groepjes of in 

koppels aan gaan werken 

- de taken die de leerlingen krijgen dienen goed aan te sluiten bij 

situaties die de leerlingen in het onderwijs tegenkomen 

- de groepjes leerlingen krijgen dezelfde taken zodat de uitwerkingen 

van de taken in fase 4 met elkaar vergeleken kunnen worden 

- tijdens het groepswerk krijgen de leerlingen meerdere keren de 

mogelijkheid om hun leesproces te articuleren en op hun leesproces en 

dat van andere leerlingen te reflecteren  

- de leerkracht neemt de rol van coach of begeleider op zich en 

observeert studenten terwijl ze in groepen aan opgegeven taken 

werken 

- de leerkracht beantwoordt vragen van de leerlingen en geeft soms 

hints, scaffolds, feedback en aanwijzingen gericht op het verbeteren 

van de prestaties van de groepen.  

- de leerkracht maakt gebruik van fading, wat inhoudt dat de mate van 

ondersteuning geleidelijk afneemt tot de leerlingen de taken zelf uit 

kunnen voeren 

- de leerkracht stimuleert interactie tussen de leerlingen en zorgt voor 

een actieve rol van alle leerlingen binnen de groepen 

4. Articuleren en reflecteren 

- de leerkracht stimuleert de leerlingen om hun opgedane kennis of 

leerprocessen te articuleren door vragen te stellen over de taken die de 

leerlingen in groepjes hebben uitgevoerd in een klassikale discussie 

- de leerlingen worden in staat gesteld hun oplossingen te vergelijken 

met die van medeleerlingen en die van de leerkracht 

- de leerkracht laat een leerling een taak uitvoeren waarbij (een deel 

van) de leesstrategie toegepast moet worden en vraagt deze hierbij zijn 

gedachten te verwoorden 

- de leerkracht stimuleert de leerlingen vervolgens om te reflecteren op 

hun leerproces door de leerlingen gezamenlijk in interactie met elkaar 

en met de leerkracht een vergelijking te laten maken tussen de 

leesstrategieën die ze toegepast hebben bij het uitvoeren van taken 

5. Exploreren  

- de leerlingen passen de vaardigheden nog eens toe door een aantal 

taken individueel en zonder de hulp van de leerkrocht uitvoeren met 

behulp van de kennis die is opgedaan 

- de leerlingen kunnen zelf kiezen welke taken ze nog een keer 

individueel herhalen 

- de leerkracht besteedt aandacht aan de mogelijke toepassingen van 

de aangeleerde vaardigheden 

- de leerkracht motiveert de leerlingen om de kennis die zij opgedaan 

hebben toe te passen in hun dagelijkse onderwijssituaties door het nut 

van de aangeleerde leesstrategie voor het verdere leren te 

benadrukken 

Tabel 2. Weergave van een instructieprogramma volgens het Cognitive 

Aprrenticeship Model (Collins, Brown & Newman, 1989; De Jager, 2002; 

Stienstra & Trouwborst, 1996) 

 

Aangezien het Cognitive Apprenticeship Model in het 

huidige onderwijs nog niet zo vaak toegepast wordt als 

het Directe Instructiemodel, is er nog niet veel onderzoek 

gedaan naar de implementatie en effectiviteit van het 

model (voor een overzicht zie o.a. Terwel & Hooch 

Antink, 1996). In sommige van de uitgevoerde studies 

zijn elementen van het Cognitive Apprenticeship Model 

geïntegreerd in een computergestuurde leeromgeving 

(De Bruijn, 1995; Shabo, Guzdial & Stasko, 1997). Hier 

blijkt het model erg geschikt voor te zijn. In enkele 

andere onderzoeken zijn de elementen van het Cognitive 

Apprenticeship Model geïntegreerd in een instructie in 

begrijpend lezen in een normale klassensituatie. Uit 

onderzoeken van Lee (1995) en Pressley (1998) is 

gebleken dat dit een positief effect heeft op de scores 

van middelbare scholieren op begrijpend leestoetsen.  

 

2.3.2 Geschiktheid van de modellen 

In de literatuur wordt gesproken van twee modellen die 

effectief zijn voor het aanleren van leesstrategieën. Maar 

welk model is nu geschikt voor welk type leerlingen? De 

Jager (2002) deed onderzoek naar de effectiviteit van 

beide theoretische instructiemodellen voor leerlingen uit 
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groep 7 van het basisonderwijs. Uit de resultaten bleek 

dat een instructie volgens het Directe Instructiemodel 

geen effect had op de prestaties ten aanzien van 

begrijpend lezen. De instructie verhoogde echter wel de 

metacognitieve kennis van de leerlingen over 

leesstrategieën. De instructie volgens de principes van 

het Cognitive Apprenticeship Model verhoogde eveneens 

de metacognitieve kennis over leesstrategieën en had 

daarnaast ook een positief effect op de leesprestaties 

van de leerlingen. In een follow-up studie een jaar na de 

instructie werd hetzelfde effect nog steeds gevonden. De 

effecten van de modellen op de prestaties in begrijpend 

lezen bleken samen te hangen met de intelligentie van 

de leerlingen. Het Cognitive Apprenticeship Model bleek 

vooral effectief te zijn bij intelligente leerlingen, terwijl 

het Directe Instructiemodel juist meer effect bleek te 

hebben bij de minder intelligente leerlingen.  

In bestaand onderzoek naar de effectiviteit van 

beide instructiemodellen is alleen naar het product 

gekeken. Door middel van leestoetsen werd nagegaan of 

de leerlingen vooruitgingen in hun begrijpend 

leesprestaties. Daarnaast werd in de meeste studies ook 

nagegaan of de metacognitieve kennis van 

leesstrategieën toenam bij de leerlingen die een 

instructieprogramma hadden gevolgd. Op basis van deze 

gegevens wordt geconcludeerd of het instructie-

programma effectief is geweest. Een overeenkomst 

tussen de uitgevoerde studies is dat er niet nagegaan 

werd of de leerlingen de leesstrategieën die zij 

aanleerden in de instructieprogramma’s ook 

daadwerkelijk volgden wanneer zij teksten 

bestudeerden. Hierdoor kan niet met zekerheid worden 

gesteld of de verhoogde prestaties in begrijpend lezen 

veroorzaakt zijn door het volgen van de aangeleerde 

leesstrategie. Het is dus nog niet bekend of het 

daadwerkelijk mogelijk is om leerlingen een bepaalde 

leesstrategie aan te leren. Daarnaast is in deze studies 

niet nagegaan welke inhoudelijke elementen uit de 

instructieprogramma’s vooral hadden bijgedragen aan de 

verbetering van de begrijpend leesprestaties.  

Om na te gaan of het mogelijk is om leerlingen 

daadwerkelijk een specifieke leesstrategie aan te leren, 

zijn in dit onderzoek de korte- en langetermijneffecten 

van een leesstrategieinstructie op de kijkpatronen en de 

prestaties op begrijpend leestoetsen van vwo-leerlingen 

nagegaan. Er is dus niet alleen naar begrip, maar ook 

naar de daadwerkelijke toepassing van de aangeleerde 

leesstrategie gekeken. Dit is gedaan door de 

oogbewegingen van de leerlingen te meten tijdens het 

bestuderen van geïllustreerde teksten. Het onderzoek 

kan gezien worden als een vervolgstudie op het eerder 

besproken onderzoek van Van Beek (2009). In dit 

onderzoek vormde de ‘ideale’ leesstrategie die door Van 

Beek werd opgesteld namelijk de basis voor een meer 

uitgebreide instructie waarin ook ook geoefend wordt 

met de leesstrategie. Deze instructie werd vormgegeven 

volgens de principes van het Directe Instructiemodel en 

het Cognitive Apprenticeship Model. In de volgende 

paragraaf wordt de gehanteerde methode van het 

onderzoek besproken. 

3. Methode 
 

3.1 Onderzoeksontwerp 

Het onderzoek heeft de vorm van een voortoets-natoets-

controle-groep-ontwerp met twee natoetsen en wordt in 

tabel 3 schematisch weergegeven. 

 
RS O1 X O2 O3 Experimentele groep 

RS O4  O5 O6 Controlegroep 

Tabel 3. Schematische weergave onderzoeksontwerp (0=observatie, 

X=instructie) 

 

Een voordeel van dit onderzoeksontwerp is dat de 

bedreiging van de interne validiteit door testwijsheid 

geen rol speelt. Omdat de respondenten in dit onderzoek 

drie keer dezelfde soort test voorgelegd hebben 

gekregen, is het mogelijk dat zij het materiaal 

doelgerichter zijn gaan bestuderen. Doordat dit effect 

van testwijsheid zowel bij de controle als bij de 

experimentele groep kan optreden, is testwijsheid geen 

factor die mogelijke verschillen die gevonden worden 

tussen de groepen zou kunnen beïnvloeden.  

Vanwege het onderzoeksontwerp was het 

belangrijk dat de respondenten uit de experimentele 

groep en de respondenten uit de controlegroep niet met 

elkaar in contact zouden komen tussen de momenten 

van observatie. De eerste groep zou de tweede groep 

dan namelijk kunnen beïnvloeden door te vertellen over 

de inhoud van de instructie. Daarom is ervoor gekozen 

het onderzoek af te nemen bij leerlingen van twee 

verschillende scholen, waarbij de instructie slechts op 

één van de twee scholen werd gegeven.  

 

3.2 Respondenten 

Aan het onderzoek hebben 62 vwo-leerlingen 

deelgenomen, waaronder 28 mannen en 34 vrouwen. De 

leeftijd van de leerlingen loopt uiteen van 15 tot 18 jaar 

en de gemiddelde leeftijd is 16,5 jaar. Van de leerlingen 

zijn er 31 afkomstig uit 5-vwo klassen van het Christelijk 

College Nassau Veluwe in Harderwijk en 31 afkomstig uit 

5-vwo klassen van het Corderius College in Amersfoort. 

Alleen de leerlingen van de eerstgenoemde school 

kregen de instructie. Zij kregen dus een plek in de 

experimentele groep. De leerlingen van het Corderius 

College kregen geen instructie en kregen dus een plek in 

de controlegroep. 

 Tijdens het onderzoek kregen de leerlingen 

lesmateriaal over biologische processen voorgelegd dat 

zij moesten bestuderen om er vervolgens vragen over te 

beantwoorden. Er is geprobeerd alleen leerlingen deel te 

laten nemen zonder voorkennis over biologische 

processen. Om voorkennis zoveel mogelijk uit te sluiten, 

zijn er in het onderzoek alleen leerlingen betrokken die 

het vak biologie niet in hun profiel hebben of dit als 

keuzevak volgen. Deze leerlingen hebben alleen biologie 

gevolgd in de onderbouw van de middelbare school.  

Door uitval waren niet alle 62 leerlingen 

aanwezig tijdens alle drie de meetmomenten. In de 

analyses zijn daarnaast niet alle data meegenomen. De 

oogmetingdata van sommige leerlingen waren niet 
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compleet, doordat een deel van de fixaties ontbrak. In 

deze gevallen is de meting van de oogbewegingen 

waarschijnlijk niet goed verlopen. Alleen de 

goedgekeurde oogmetingdata zijn meegenomen in de 

analyses.
1
 Daarnaast hebben sommige leerlingen in de 

experimentele groep de instructie niet gekregen, omdat 

zij niet aanwezig waren op het moment dat deze 

gegeven werd. Ook de data van deze leerlingen werden 

niet betrokken in de analyses. Ten slotte zijn de data van 

een aantal leerlingen die wel het vak biologie bleek te 

volgen niet uitgesloten. Uiteindelijk waren er 30 

leerlingen waarvan de data van alle drie de meetmoment 

zijn meegenomen in de analyses. Van zeven leerlingen 

werden de data in zijn geheel uitgesloten en van 25 

leerlingen werden alleen de data van één of twee van de 

drie meetmomenten niet betrokken in de analyses. In 

bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van de data die 

niet meegenomen zijn in de analyses. 

 

3.3 Onderzoeksmateriaal 

 

3.3.1 Teksten 

Het studiemateriaal dat in dit onderzoek is gebruikt, is 

afkomstig uit de lesmethode ‘Biologie voor jou’ die op 

middelbare scholen gebruikt wordt. Hagens et al. (2007) 

gebruikten het studiemateriaal al eerder voor een 

onderzoek naar de invloed van schakelen tussen tekst en 

beeld op het tekstbegrip van leerlingen. Zij hebben in 

hun onderzoek acht geïllustreerde teksten uit de 

lesmethode geselecteerd waarin een biologisch proces 

werd beschreven. In het onderzoek van Hagens et al. 

kregen de respondenten alle acht geïllustreerde 

biologieteksten voorgelegd. De respondenten waren 

universitaire studenten en de gemiddelde scores op 

tekstbegrip waren vrij laag. De moeilijkheidsgraad van de 

teksten ligt dus waarschijnlijk erg hoog voor middelbare 

scholieren. De vier teksten waarop in het onderzoek van 

Hagens et al. gemiddeld de hoogste scores werden 

behaald, werden gebruikt in het onderzoek van Van Beek 

(2009). In dit onderzoek zijn de zes meest eenvoudige 

biologische processen geselecteerd en gebruikt.  

In het onderzoek van Hagens et al. (2007) 

werden de teksten en de afbeeldingen van het 

geselecteerde materiaal op verschillende manieren 

gemanipuleerd en werd nagegaan welke manipulatie de 

meest positieve invloed had op het schakelgedrag van 

lezers. Uit de resultaten is gebleken dat de conditie 

waarin alleen verwijzingen in de afbeelding werden 

opgenomen de meeste schakelingen tussen tekst en 

beeld tot gevolg had. Ook kan opgemerkt worden dat de 

conditie met verwijzingen in de afbeeldingen het 

lesmateriaal het meest natuurlijk weergeeft, vergeleken 

met de andere gemanipuleerde condities. Daarom is er in 

dit onderzoek, net als in het onderzoek van Van Beek 

                                                
1 In de analyses worden oogbewegingen niet meegenomen wanneer de 

totale kijktijd op tekst en beeld samen gedeeld door de tijd die aan de 

slide werd besteed voordat er op de spatiebalk werd gedrukt lager is 

dan 0.6 (kijktijd (opgeteld)/kijktijd (spatie < 0.6). Wanneer dit getal 

lager is dan 0.6 zijn er minder dan 60% van de tijd dat de slide in beeld 

was ook daadwerkelijk oogbewegingen gemeten.  

(2009), voor gekozen de leerlingen materiaal voor te 

leggen met alleen verwijzingen in de afbeelding. De 

afbeelding bij de tekst wordt vrij groot en in kleur 

weergegeven. De kleur en de grootte van een afbeelding 

dragen namelijk bij aan het realisme en de 

aantrekkingskracht van de afbeelding (Peeck, 1993). 

Daarnaast is er voor gekozen de afbeelding vrij dicht 

naast de tekst te plaatsen. Hiervoor is gekozen omdat uit 

onderzoek van Mayer & Gallini (1990) is gebleken dat 

leerlingen het beste scoren op transfervragen wanneer 

tekst en afbeelding vlak naast elkaar op een pagina 

gepresenteerd worden. Een voorbeeld van een 

geïllustreerde tekst uit het onderzoek wordt 

weergegeven in figuur 1. 
 

Figuur 1. Voorbeeld onderzoekstekst over de voortplanting van varens 

 

Het was voor het onderzoek erg belangrijk dat de 

respondenten niet bekend waren met de onderwerpen 

van de teksten. Bekendheid met het onderwerp verkleint 

namelijk de kans dat er aandacht aan de afbeelding 

wordt besteed (Peeck, 1993; Carney & Levin, 2002). 

Daarnaast is uit het onderzoek van Marchal (2009) 

gebleken dat vwo-leerlingen met voorkennis over 

biologische processen geen baat hebben bij de instructie. 

Om bekendheid met de onderwerpen van de teksten 

volledig uit te sluiten, is er een biologiedocente benaderd 

die les geeft aan vwo-leerlingen in de onderbouw. Zij 

heeft bevestigd dat de onderwerpen van de teksten niet 

behandeld worden in biologielessen in de onderbouw.  

Omdat de moeilijkheidsgraad van de teksten 

voor leerlingen van vwo-5 vrij hoog ligt, hebben de 

respondenten, net als in het onderzoek van Van Beek 

(2009), per meetmoment slechts twee geïllustreerde 

teksten bestudeerd. De teksten werden dus verdeeld 

over drie versies van twee teksten en verschilden alleen 

van elkaar op onderwerp. In versie één ging het 

materiaal over de voortplanting van varens en het 

transport van eiwitten. In versie twee werden de 

leerlingen geïnformeerd over het ontstaan van nieuwe 

cellen en het proces van eicellen en ovulatie. Versie drie 

gaf informatie over de levenscyclus van de 

malariaparasiet en waterzuivering.  

Voordat de teksten uit het onderzoek van 

Hagens et al. (2007) gebruikt werden in het onderzoek, 
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werden ze onderworpen aan een kritische evaluatie. Uit 

deze evaluatie bleek dat de teksten niet allemaal een 

gelijke informatiedichtheid hadden. Daarnaast bleek dat 

de biologische processen niet in alle teksten 

chronologisch beschreven werden. Om de teksten zo 

gelijk mogelijk te maken, zijn er daarom een aantal kleine 

wijzigingen aangebracht in de inhoud en de structuur van 

de teksten. De definitieve teksten worden per versie 

weergegeven in bijlage 2. 

 

3.3.2 Vragen 

Het leerresultaat van de respondenten is gemeten door 

middel van een vragenlijst met retention-, transfer- en 

matchingvragen. Hierdoor is het begrip van het 

lesmateriaal op verschillende niveaus gemeten. Voor 

deze methode is gekozen omdat deze in verschillende 

onderzoeken succesvol is gebleken voor het meten van 

verschillen in tekstbegrip (Hagens et al., 2007; Moreno & 

Mayer, 1999; Van Beek, 2009). Daarnaast is het volgens 

Levin (1989, in: Peeck, 1993) belangrijk dat toetsen om 

tekstbegrip te meten zich richten op het onthouden, het 

begrip en het toepassen van informatie. Ook stelt Peeck 

(1993) dat het meten van tekstbegrip zich niet moet 

beperken tot een lijst meerkeuzevragen. Een 

begripstoets moet volgens hem ook free recall 

(retention), problem solving (transfer) en testing in the 

visual mode (matching) bevatten.  

 Onder retention wordt het reproduceren van 

het proces dat wordt beschreven in de geïllustreerde 

tekst verstaan. Een voorbeeld van een retentionvraag uit 

het onderzoek is: ‘Beschrijf stap voor stap hoe de 

eikvaren zich voortplant.’ De belangrijkste onderdelen 

van ieder biologisch proces werden in het 

antwoordmodel opgenomen. Voor ieder juist beschreven 

onderdeel van het proces werd een punt gegeven.  

Met behulp van transfervragen werd nagegaan 

of de respondenten het gepresenteerde biologische 

proces niet alleen hadden onthouden, maar ook 

daadwerkelijk hadden begrepen. Bij de transfervragen 

moesten de leerlingen de informatie namelijk niet alleen 

terughalen, maar ook toepassen. De leerlingen kregen 

een probleem voorgelegd dat het biologische proces zou 

verstoren waarvoor zij een oplossing moesten geven. 

Daarnaast werd hen gevraagd de gegeven oplossing toe 

te lichten. Voor zowel de oplossing als de toelichting 

daarop konden de respondenten punten behalen. Een 

voorbeeld van een transfervraag is: ‘Stel dat een eikvaren 

in een windstille omgeving wordt gehouden. Hoe kunnen 

de sporen zich dan toch verspreiden? Licht je antwoord 

toe.’ Wanneer een leerling het in de tekst beschreven 

proces begrijpt, weet hij dat er sprake is van een 

probleem. De wind zorgt namelijk voor de verspreiding 

van de sporen. Oplossingen voor het probleem zouden 

dieren, mensen of regenwater kunnen zijn. Dieren en 

mensen zouden de sporen mee kunnen nemen op hun 

huid of kleding en het regenwater zou de sporen weg 

kunnen spoelen naar een andere plek.  

Door middel van de matchingvragen werd ten 

slotte nagegaan of leerlingen de afbeeldingen 

daadwerkelijk hadden bekeken en of ze hier iets van 

hadden onthouden. Aan de leerlingen werd per 

matchingvraag gevraagd om twee labels toe te kennen 

aan een onderdeel van de afbeelding bij de tekst. Bij de 

tekst over de voortplanting van varens werd bijvoorbeeld 

gevraagd waar de ‘voorkiem’ en het ‘mannelijk 

voorplantingsorgaan’ in de afbeelding werden afgebeeld. 

Voor ieder juist geplaatst label werd een punt gegeven.  

De vragen bij de teksten zijn gebaseerd op de 

vragen die in het onderzoek van Hagens et al. (2007) en 

Van Beek (2009) zijn gesteld. Op basis van een eigen 

beoordeling en een kritische evaluatie van het 

onderzoeksmateriaal van Van Beek in het onderzoek van 

Marchal (2009), zijn er echter wel wat aanpassingen 

gedaan in de vragen en het antwoordmodel voordat ze 

gebruikt werden voor het onderzoek. Sommige 

transfervragen werden in zijn geheel vervangen, omdat 

er in de oorspronkelijke transfervragen niet gevraagd 

werd naar een oplossing voor een probleem. De 

definitieve vragenlijsten en het antwoordmodel worden 

weergegeven in bijlagen 3 en 4.  

Het nakijken van de ingevulde vragenlijst werd 

in het onderzoek van Van Beek (2009) alleen door de 

onderzoeker zelf gedaan. In het onderzoek van Marchal 

(2009) hebben twee beoordelaars, onafhankelijk van 

elkaar, alle vragenlijsten nagekeken. Op deze manier kon 

de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid berekend worden. 

Deze bleek op alle drie vraagtypen erg hoog te zijn 

(r>0,8). Hieruit kan geconcludeerd worden dat het 

antwoordmodel erg consistent toegepast kan worden en 

dus erg goed is. In dit onderzoek werd het daarom niet 

noodzakelijk gevonden de ingevulde vragenlijsten door 

meerdere beoordelaars na te laten kijken. Wel werden er 

van elke versie twee vragenlijsten door twee 

beoordelaars nagekeken om na te gaan of er ook sprake 

was van consistentie in de beoordelingen na de 

wijzigingen in het onderzoeksmateriaal. Dit werd vooral 

gedaan om de antwoordmogelijkheden bij de nieuwe 

transfervragen te testen. Hierbij kwamen geen verdere 

problemen aan het licht. De vragenlijsten werden per 

versie, per tekst en per vraag nagekeken om de manier 

waarop het antwoordmodel werd toegepast zo 

consistent mogelijk te houden. Om een beoordeling naar 

verwachte resultaten te voorkomen, werden de 

vragenlijsten van de leerlingen in de experimentele en de 

controlegroep in willekeurige volgorde nagekeken.  

 

3.3.3 Pretest 

Voorafgaand aan de afname van het onderzoek is het 

onderzoeksmateriaal aan een pretest onderworpen. In 

deze pretest werd het materiaal voorgelegd aan vijf 

studenten van verschillende opleidingen en verschillende 

jaren binnen de Universiteit Utrecht. Deze studenten 

hadden in het voortgezet onderwijs het vak biologie niet 

in hun profiel of als keuzevak gevolgd. Daarnaast hadden 

zij geen opleidingen gevolgd waarin voorkennis over 

biologische processen opgedaan zou kunnen worden. De 

studenten kregen afzonderlijk alle drie de versies 

voorgelegd en beoordeelden dus de geïllustreerde 

teksten en de vragen van alle zes de biologische 

processen.  
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Aan de studenten werd gevraagd om telkens 

eerst  twee processen achter elkaar goed te bestuderen 

zonder terug te kijken en vervolgens de vragen bij deze 

twee processen te maken. Het werd niet toegestaan om 

tijdens het maken van de vragen terug te kijken in het 

materiaal over de biologische processen. Tijdens het 

bestuderen van het materiaal en het maken van de 

vragen werd aan de studenten gevraagd notities te 

maken van eventuele moeilijkheden die zij ondervonden 

of suggesties die zij hadden voor aanpassingen in het 

materiaal. Na afloop van het bestuderen van de 

processen en het maken van de vragen werden deze 

notities mondeling met de onderzoeker doorgenomen. 

Daarnaast werd aan de studenten gevraagd of zij al 

bekend waren met de biologische processen in het 

materiaal. Twee van de vijf studenten gaven aan al wat 

voorkennis te hebben over eicellen en ovulatie. Omdat 

deze studenten aangaven desondanks nog niet echt 

bekend te zijn met het verloop van dit proces, is ervoor 

gekozen het materiaal toch te gebruiken in het 

onderzoek. Naar aanleiding van de notities van de vijf 

studenten zijn er wel een aantal aanpassingen gedaan in 

het onderzoeksmateriaal. In bijlage 5 wordt een 

overzicht gepresenteerd van deze aanpassingen.  

 

3.4 Instructie 

Met een analyse van de oogbewegingen van vwo-

leerlingen werd in het onderzoek van Van Beek (2009) 

nagegaan welke kenmerken van het kijkpatroon 

samenhangen met een hoge score op tekstbegrip. Op 

basis van deze kenmerken stelde Van Beek een ‘ideale’ 

leesinstructie op die vlak voor de tweede afname van het 

onderzoek aan de leerlingen in de experimentele groep 

werd voorgelegd. De leesinstructie bestond uit een tekst 

met een stappenplan waarbij werd uitgelegd waarom het 

belangrijk is om het stappenplan te volgen. Deze tekst 

werd aan de leerlingen voorgelegd en samen met de 

onderzoeker stap voor stap mondeling doorgenomen.  

Omdat een instructie van deze omvang 

waarschijnlijk niet voldoende is om ook op lange termijn 

de leesstrategie van leerlingen te beïnvloeden, werd voor 

dit onderzoek een uitgebreidere instructie ontwikkeld. 

De inhoud van deze instructie is gebaseerd op de 

instructie uit Van Beeks (2009) onderzoek. De leerlingen 

kregen dus dezelfde ‘ideale’ leesstrategie aangeleerd als 

in het onderzoek van Van Beek. Het doel van deze 

leesstrategie lag voornamelijk in het bevorderen van de 

tijd die aan de afbeelding wordt besteed voor en tijdens 

het lezen van de tekst en het bevorderen van het 

schakelen tussen tekst en beeld. De stappen van de 

leesstrategie worden met een korte toelichting 

weergegeven in tabel 4.  

  De vorm van de uitgebreidere instructie is 

gebaseerd op principes van het Cognitive Apprenticeship 

Model en het Directe Instructiemodel. Het Cognitive 

Apprenticeship model is vooral geschikt voor intelligente 

leerlingen. De werkvormen die in dit model voorgesteld 

worden sluiten daarom goed aan bij het niveau van de 

vwo-leerlingen. Er zijn echter ook werkvormen van het 

Directe Instructiemodel gebruikt in de instructie. Volgens 

Veenman (1992) is het bij leerlingen die weinig 

voorkennis hebben over de onderwerpen van de 

gebruikte teksten namelijk noodzakelijk dat degene die 

de instructie geeft het leren begeleidt en de leerlingen 

direct instrueert volgens de principes van het Directe 

Instructiemodel.  

 

De leesstrategie 

Stap 1: Begin met het lezen van de titel 

- Wat weet je al over het onderwerp van de tekst? 

- Welke informatie verwacht je in de tekst tegen te komen? 

Stap 2: Bestudeer de afbeelding goed 

- Wat wordt er afgebeeld? 

- Staan er woorden in de afbeelding?  

- Wat zou de functie van de afbeelding kunnen zijn? 

Stap 3: Lees de tekst aandachtig door en schakel hierbij naar de 

afbeelding 

- Begin bovenaan met het lezen van de tekst 

- Schakel naar de afbeelding bij informatie die je herkent uit de 

afbeelding  

- Besteed veel aandacht aan de afbeelding door na te gaan hoe 

informatie uit de tekst weergegeven wordt in de afbeelding 

- Schakel ook wanneer je informatie niet begrijpt of de rode draad van 

de tekst even kwijt bent 

Stap 4: Herhaal stap 3 totdat je denkt het materiaal goed te hebben 

bestudeerd 

- Ga tijdens en na het lezen van de tekst telkens bij jezelf na of je de 

informatie voldoende hebt bestudeerd: 

 

        Ja, ik heb de tekst voldoende bestudeerd 

 

            Nee, ik heb de tekst niet voldoende bestudeerd  

            en herhaal stap 3 

 

Tabel 4. De stappen van de leesstrategie inclusief toelichting 

 

De instructie werd gedurende twee lesuren van 50 

minuten gegeven aan de leerlingen in de experimentele 

groep. Om er bij het geven van de instructie voor te 

zorgen dat de leerlingen voldoende persoonlijke 

aandacht kregen, werden de leerlingen in de 

experimentele groep opgedeeld in twee groepen. Om de 

instructie bij beide groepen leerlingen zo gelijk mogelijk 

te laten verlopen, werd de instructie voor beide groepen 

door de onderzoeker zelf verzorgd en werd de instructie 

in zoveel mogelijk detail uitgewerkt en voorbereid. De 

uitwerking van de instructie en de 

powerpointpresentatie die gebruikt werd bij het geven 

van de instructie worden weergegeven in bijlagen 6 en 7.  

De instructie kan grofweg ingedeeld worden in 

twee delen. In het eerste lesuur werd een introductie 

gegeven en werd de leesstrategie gepresenteerd. In de 

introductie werden de doelen en de inhoud van de 

instructie gepresenteerd. Ook werd klassikaal besproken 

wat de leerlingen al wisten over het gebruik van 

leesstrategieën en werd aan de leerlingen verteld 

wanneer de strategie toegepast kan worden. Om de 

leerlingen te laten zien dat de strategie breed inzetbaar 

is, werden in voorbeelden en opdrachten niet alleen 

teksten over biologische processen, maar ook teksten 

over aardrijkskundige processen gebruikt. Om de 

leerlingen te motiveren om de strategie ook 

daadwerkelijk te gaan gebruiken in het dagelijks leven, 

werd in de introductie ook benadrukt dat uit eerder 

onderzoek is gebleken dat de strategie helpt om op een 
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effectieve manier te leren en leidt tot een beter 

leerresultaat. De presentatie van de leesstrategie begon 

met een uitleg van alle stappen in de strategie die 

weergegeven worden in tabel 4. Hierbij werd ook het 

belang van iedere stap benadrukt. Vervolgens werd er 

een leesstrategiekaart uitgedeeld waarop de leerlingen 

alle stappen van de strategie met een korte uitleg terug 

konden vinden. Deze kaart wordt weergegeven in bijlage 

8. Na het uitdelen van de kaart werd het gebruik van de 

strategie door de onderzoeker gemodelleerd. Een 

procesbeschrijvende geïllustreerde tekst werd klassikaal 

bestudeerd waarbij de toepassing van de leesstrategie en 

achterliggende denkprocessen hardop werden verwoord. 

Daarna werd aan de leerlingen gevraagd hetzelfde te 

doen en kreeg bij iedere stap een andere leerling de 

beurt. Het eerste deel van de instructie werd na het 

eerste lesuur afgesloten waarna een korte pauze volgde. 

 In het tweede deel van de instructie gingen de 

leerlingen actief aan de slag met de leesstrategie in drie 

opdrachten. Deze drie opdrachten worden weergegeven 

in bijlage 9. In de eerste opdracht werden de eerste twee 

stappen van de leesstrategie toegepast op een 

geïllustreerde tekst. In de tweede opdracht werden de 

laatste twee stappen van de strategie toegepast op 

dezelfde tekst. Beide opdrachten werden gemaakt in 

groepjes van vier leerlingen. In de derde opdracht werd 

aan de leerlingen gevraagd de gehele leesstrategie 

zelfstandig toe te passen op een geïllustreerde tekst. Alle 

opdrachten werden klassikaal nabesproken waarbij ook 

een reflectie op de prestaties van de leerlingen werd 

gegeven. Gedurende de opdrachten kregen de leerlingen 

steeds minder begeleiding en feedback, zodat de mate 

van zelfstandigheid gedurende de instructie toenam. Aan 

het einde van het tweede lesuur werd de instructie 

afgesloten met een korte samenvatting.  

 

3.5 Procedure 

In het onderzoek vonden er op beide scholen drie 

metingen plaats tijdens de lesuren van reguliere 

schooldagen. Alle leerlingen kregen dus op drie 

verschillende momenten materiaal over biologische 

processen voorgelegd waarbij hun oogbewegingen 

werden geregistreerd en waarover zij achteraf vragen 

moesten beantwoorden. De eerste meting werd gedaan 

om de spontane leesstrategieën van de leerlingen in 

kaart te brengen en om na te gaan hoe hoog de 

leerlingen met deze strategieën scoorden op de vragen. 

Aan het einde van dezelfde week werd alleen aan de 

leerlingen in de experimentele groep de instructie 

gegeven. In het begin van de week daarna vond de 

tweede meting plaats bij de experimentele groep om het 

kortetermijneffect van de instructie vast te stellen. Om 

praktische redenen vond de tweede meting bij de 

controlegroep een week later plaats. Vier weken na de 

tweede meting bij de experimentele groep vond de 

derde meting op beide scholen plaats om het 

langetermijneffect van de instructie vast te stellen. 

Tijdens de drie meetmomenten kregen de 

leerlingen het studiemateriaal over twee biologische 

processen te zien op het beeldscherm van een Tobii 1750 

Eye Tracker. Elk proces werd in zijn geheel op één scherm 

gepresenteerd. De leerlingen werd gevraagd 

ontspannen, maar rechtop en recht achter het 

beeldscherm te gaan zitten. Vervolgens kregen de 

leerlingen een korte instructie waarin hen gevraagd werd 

de twee biologische processen goed te bestuderen, 

omdat ze er achteraf vragen over zouden krijgen. 

Daarnaast werd in de instructie verteld dat de 

oogbewegingen van de leerlingen geregistreerd zouden 

worden en werd aan de leerlingen gevraagd om daarom 

niet te veel te bewegen en naar het scherm te blijven 

kijken. In de instructie werd geen tijdslimiet vermeld. De 

leerlingen mochten dus zoveel tijd als zij wilden besteden 

aan het bestuderen van het materiaal en het invullen van 

de vragenlijsten. De leerlingen werd ook verteld dat zij 

op de spatiebalk konden drukken om naar het volgende 

proces te gaan. In de instructie werden de woorden 

‘tekst(en)’ en ‘lezen’ vermeden om de leerlingen niet de 

indruk te geven dat de teksten in het materiaal 

belangrijker waren dan de afbeeldingen. Om het gebruik 

van de leesstrategie te stimuleren, werd tijdens het 

tweede meetmoment aan de leerlingen in de 

experimentele groep gevraagd om de strategie die zij in 

de instructie geleerd hadden toe te passen bij het 

bestuderen van het materiaal. Om na te gaan of de 

strategie ook spontaan werd toegepast, werd er tijdens 

het derde meetmoment in de instructie niets over de 

leesstrategie of de instructie vermeld. In bijlage 10 wordt 

een overzicht gegeven van de instructies die werden 

gegeven tijdens de drie meetmomenten.  

Na de instructie vond er bij elke leerling een 

calibratie plaats om te contoleren of de Eye Tracker de 

oogbewegingen van de leerling kon volgen. Wanneer 

deze calibratie was goedgekeurd, kregen de leerlingen 

het materiaal over de biologische processen op het 

scherm te zien. Met de spatiebalk konden de leerlingen 

naar het volgende proces gaan. Het was niet mogelijk om 

vervolgens weer terug te keren naar het eerst vertoonde 

proces. Elke leerling kreeg tijdens ieder meetmoment 

één van de drie versies voorgelegd. De volgorde waarop 

de versies aan de leerlingen werden voorgelegd werd 

afgewisseld. Hoe de verschillende versies precies werden 

verdeeld onder de respondenten wordt weergegeven in 

bijlage 11.  

 Nadat de respondenten beide processen hadden 

bestudeerd, mochten zij plaatsnemen aan een tafel om 

de geprinte vragenlijsten in te vullen. Bij de eerste 

afname van het onderzoek werden er door de 

onderzoeker mondeling nog een aantal vragen gesteld 

aan de leerlingen wanneer zij klaar waren met de 

vragenlijst. Er werd gevraagd naar leeftijd, klas, profiel en 

of de leerlingen dyslectisch waren. Hiermee kon achteraf 

nagegaan worden of bepaalde kenmerken van invloed 

waren op de resultaten. In bijlage 11 wordt een overzicht 

gepresenteerd van alle bevraagde kenmerken van de 

leerlingen. Bij de derde afname van het onderzoek werd 

er alleen aan de leerlingen die de instructie hadden 

gehad een aantal extra vragen gesteld over de instructie 

en het gebruik van de leesstrategie. Deze open vragen 

werden schriftelijk gesteld en toegevoegd aan de 
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vragenlijsten over de biologische processen. De extra 

vragen worden weergegeven in bijlage 12.  

 Het onderzoek werd afgenomen in aparte 

lokalen binnen de scholen. De leerlingen namen tijdens 

ieder meetmoment één voor één deel aan het 

onderzoek. De leerlingen werden vooraf op de hoogte 

gesteld van het tijdstip waarop ze zich moesten melden 

bij het lokaal waar het onderzoek werd afgenomen. Elke 

tien minuten meldde zich een andere leerling die achter 

de Eye Tracker plaatsnam om de processen te 

bestuderen. Om praktische redenen volgden de 

leerlingen in de experimentele groep elkaar tijdens het 

eerste meetmoment om de vijf minuten op. Dit leverde 

geen problemen op, omdat het geven van de instructie 

en het bestuderen van het materiaal bij alle leerlingen 

binnen vijf minuten plaatsvond. Het invullen van de 

vragenlijsten en het stellen van de mondelinge vragen 

werd meestal op de gang of in een aparte ruimte gedaan, 

zodat de leerlingen zo min mogelijk afgeleid zouden 

worden door elkaar.  

 

3.6 Analyse van de data 
Om na te gaan of de instructie op korte en op lange 

termijn effect had op de kijkpatronen en het tekstbegrip 

van de leerlingen, werden alle kenmerken van de 

kijkpatronen en de scores op tekstbegrip ingevoerd in 

het statistische dataverwerkingsprogramma SPSS. Het 

codeboek wordt weergegeven in bijlage 13. Met behulp 

van variantie-analyses werd vervolgens nagegaan of de 

leerlingen die de instructie hadden gehad het materiaal 

anders hadden bestudeerd en anders scoorden op de 

begripsvragen dan de leerlingen die geen instructie 

hadden gehad. Er is eenzijdig getoetst bij analyses met 

een specifieke verwachting; bij de overige analyses is er 

tweezijdig getoetst. 

 

4. Resultaten 
In paragraaf 4.1 worden de effecten van de instructie op  

de kijktijden van de leerlingen op verschillende 

onderdelen van het materiaal beschreven. Vervolgens 

komen in paragraaf 4.2 de effecten van de instructie op 

het schakelgedrag van de leerlingen aan bod. De effecten 

van de instructie op de begripsscores van de leerlingen 

worden beschreven in paragraaf 4.3. Omdat dan nog niet 

duidelijk is wat de relatie is tussen kijkpatroon en begrip, 

wordt in paragraaf 4.4 ten slotte nagegaan welke 

kenmerken van de ‘ideale’ leesstrategie nu daadwerkelijk 

samenhangen met een hogere begripsscore. De output 

van de analyses in SPSS wordt weergegeven in bijlage 14. 

 

4.1 Effecten van de instructie op kijktijd 

In dit onderzoek zijn de effecten van de instructie op drie 

onderdelen van kijktijd nagegaan: de kijktijd op het beeld 

voor het lezen van de tekst, de kijktijd op het beeld 

tijdens en tussen leesrondes en de kijktijd op het beeld 

en de tekst samen. In tabel 5 worden de gemiddelde 

tijdsbestedingen aan het beeld voor het lezen van de 

tekst, het beeld tijdens en tussen leesrondes en het 

beeld en de tekst samen per groep leerlingen 

gepresenteerd. De kijktijd op beeld voor tekst is 

berekend door de totale tijd dat er gefixeerd werd op de 

afbeelding te meten tot er gedurende meer dan 0.5 

seconde op het tekstgedeelte gefixeerd was. De kijktijd 

op het beeld tijdens en tussen leesrondes is berekend 

door de tijd dat er gefixeerd werd op de afbeelding 

tijdens de eerste en de tweede leesronde en de tijd dat 

er op de afbeelding gefixeerd werd tussen deze twee 

leesrondes in bij elkaar op te tellen. Met de eerste 

leesronde wordt het voor de eerste keer bekijken van de 

tekst bedoeld. De meting van de eerste leesronde begon 

wanneer er voor het eerst op het tekstgedeelte werd 

gefixeerd en eindigde wanneer er op de laatste regels 

van de tekst werd gefixeerd. Wanneer er na de eerste 

leesronde weer fixaties plaatsvonden in de eerste helft 

van de tekst, was er sprake van een tweede leesronde. 

De totale kijktijd op tekst en beeld samen werd niet 

berekend door fixatietijden bij elkaar op te tellen, maar 

door te meten hoe lang de geïllustreerde tekst in het 

beeldscherm vertoond werd.  

In de instructie werd expliciet benadrukt dat het 

belangrijk is dat je voor en tijdens het lezen van een tekst 

de afbeelding goed bestudeert. Daarom kan verwacht 

worden dat de leerlingen die de instructie hebben gehad 

tijdens het tweede en het derde meetmoment meer tijd 

hebben besteed aan het beeld voor en tijdens het lezen 

van de tekst dan tijdens het eerste meetmoment. Bij de 

leerlingen die geen instructie hebben gehad is 

waarschijnlijk geen sprake van verschillende kijktijden op 
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het beeld tijdens de drie meetmomenten. De leerlingen 

die de instructie wel hebben gehad hebben daarom 

waarschijnlijk tijdens het tweede en het derde 

meetmoment voor en tijdens het lezen van de tekst 

meer tijd besteed aan het beeld dan de leerlingen die de 

instructie niet hebben gehad.  

In de instructie werd niet expliciet benadrukt dat 

de leerlingen over het algemeen meer tijd aan 

studiemateriaal moesten besteden. Daarom worden er 

geen verschillen verwacht tussen de totale tijd die beide 

groepen leerlingen aan het materiaal besteden. Wel 

wordt verwacht dat de leerlingen uit beide groepen meer 

tijd hebben besteed aan het bestuderen van het 

materiaal tijdens het tweede en derde meetmoment dan 

tijdens het eerste meetmoment. Op basis van eerder 

onderzoek waarin gebruik is gemaakt van nagenoeg 

hetzelfde onderzoeksmateriaal (Van Beek, 2009; Hagens 

et al., 2007) kan geconcludeerd worden dat de vragen bij 

het materiaal als vrij moeilijk worden ervaren. Omdat de 

leerlingen tijdens het tweede meetmoment wisten dat ze 

dezelfde moeilijke vragen zouden krijgen als tijdens het 

eerste meetmoment, word verwacht dat ze ook wat 

meer tijd aan het materiaal hebben besteed. 

 

4.1.1. Kijktijd op beeld voor tekst 

In figuur 2 worden per conditie de gemiddelde kijktijden 

op beeld voor tekst grafisch weergegeven. Uit een 

variantie-analyse blijkt dat er geen significant interactie-

effect is tussen conditie en meetmoment (F(2,262)=2,72, 

p=0,07). De leerlingen die de instructie hebben gehad en 

de leerlingen die geen instructie hebben gehad 

verschillen dus niet significant in de manier waarop zij 

gedurende de meetmomenten tijd aan het beeld hebben 

besteed vóór het lezen van de tekst.  

In figuur 2 is te zien dat er waarschijnlijk net 

geen sprake is van een significante interactie tussen 

conditie en meetmoment, doordat de leerlingen die de 

instructie hebben gehad tijdens het derde meetmoment 

vrij laag hebben gescoord. Uit een variantie-analyse met 

alleen de gemiddelde scores die behaald zijn tijdens het 

eerste en het tweede meetmoment blijkt dat er wel een 

significant interactie-effect optreedt tussen conditie en 

meetmoment (F(1,182)=4,33, p=0,04). Uit een 

Bonferroni-toets per conditie blijkt dat de leerlingen 

zonder instructie tijdens het eerste en het tweede 

meetmoment evenveel tijd hebben besteed aan het 

beeld voordat ze naar de tekst keken (F(1,830)=0,34, 

p=0,28). Leerlingen die de instructie wel hebben gehad 

gingen tijdens het tweede meetmoment ten opzichte van 

het eerste meetmoment wel meer tijd aan het beeld 

besteden voordat er naar de tekst gekeken werd 

(F(1,99)=5,81, p<0,01).  

Met een variantie-analyse per meetmoment is 

ook gekeken naar de verschillen tussen de condities in 

kijktijd op beeld voor tekst. Hieruit blijkt dat de groepen 

leerlingen tijdens het eerste meetmoment niet 

verschillen (F(1,95)=0,91, p=0,17). Tijdens het tweede 

meetmoment is er wel een verschil: leerlingen met 

instructie hebben tijdens dit meetmoment meer tijd aan 

het beeld besteed voordat zij naar de tekst keken dan 

leerlingen zonder instructie (F(1,87)=4,93, p<0.05). 

Wanneer alleen de eerste twee meetmomenten in de 

analyse worden meegenomen, heeft de instructie dus 

wel een kortetermijneffect op de kijktijd op beeld voor 

tekst. Wanneer alle drie de meetmomenten 

meegenomen worden in de analyses, treedt er echter 

geen interactie-effect op.  

 

 
Figuur 2. Gemiddelde kijktijden op beeld voor tekst 

 

4.1.2 Kijktijd op beeld tijdens en tussen leesrondes 

In figuur 3 worden de gemiddelde kijktijden op het beeld 

tijdens en tussen leesrodes per groep leerlingen  grafisch 

weergegeven. Uit een variantie-analyse blijkt dat er 

significante hoofdeffecten zijn van conditie 

(F(1,262)=17,88, p<0,001) en meetmoment (F(2,262)= 

24,36, p<0,001). Belangrijker is echter dat er ook sprake 

is van een significant interactie-effect tussen conditie en 

meetmoment (F(2,262)=8,36, p<0,001). Uit een 

Bonferroni-toets blijkt dat de leerlingen met instructie 

tijdens het tweede meetmoment meer tijd hebben 

besteed aan het beeld tijdens en tussen de leesrondes 

dan tijdens het eerste meetmoment (p<0,001). Dit 

verschil treedt ook op bij de leerlingen die de instructie 

niet hebben gehad (p<0,05). Omdat er sprake is van een 

interactie-effect, kan geconcludeerd worden dat dit 

verschil tussen meemomenten bij de leerlingen die de 

instructie wel hebben gehad met groter is dan bij de 

leerlingen zonder instructie. Het verschil tussen de 

meetmomenten wordt bij de laatstgenoemde groep 

leerlingen waarschijnlijk veroorzaakt door testwijsheid. 

Ook tijdens het derde meetmoment bleven de leerlingen 

zonder instructie significant meer naar het beeld kijken 

dan tijdens het eerste meetmoment (p<0,01). De 

leerlingen die de instructie wel hebben gehad bleven 

tijdens het derde meetmoment ook meer naar het beeld 

kijken (p<0,001), maar gingen ten opzichte van het 
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tweede meetmoment wel weer minder naar het beeld 

kijken (p<0,05). 

Met een variantie-analyse per meetmoment is 

ook gekeken naar de verschillen tussen de twee groepen 

in kijktijd op beeld tijdens en tussen leesrondes. Hieruit 

blijkt dat er tijdens het eerste meetmoment geen sprake 

is van een verschil (F(1,95)=0,11, p=0,46). Tijdens het 

tweede meetmoment is er wel sprake van een verschil: 

leerlingen met instructie keken langer naar het beeld dan 

de leerlingen die geen instructie hebben gehad 

(F(1,87)=18,82, p<0,001). De instructie heeft dus op korte 

termijn een effect op de kijktijd op beeld tijdens en 

tussen leesrondes. Tijdens het derde meetmoment blijft 

dit verschil bestaan (F=(1,80)=4,08, p<0,05). Zoals blijkt 

uit de gemiddelden in tabel 5 en ook zichtbaar is in figuur 

3, wordt dit verschil echter wel kleiner. Het effect van de 

instructie blijft dus op lange termijn bestaan, maar wordt 

wel wat kleiner. 

  

 
Figuur 3. Gemiddelde kijktijden op beeld tijdens en tussen leesrondes 

 

4.1.3 Totale kijktijd tekst en beeld  

In figuur 4 worden voor beide groepen leerlingen de 

totale kijktijden op tekst en beeld samen grafisch 

weergegeven. Een variantie-analyse wijst uit dat er geen 

significant interactie-effect is tussen conditie en 

meetmoment (F(2,262)=2,12, p=0,12). De leerlingen die 

de instructie hebben gehad en de leerlingen die geen 

instructie hebben gehad verschillen dus niet in de totale 

hoeveelheid tijd die zij gedurende de meetmomenten 

hebben besteed aan het materiaal. Er werd wel een 

significant hoofdeffect van meetmoment gevonden 

(F(2,262)=16,47, p<0,001). Uit een Bonferroni-toetst 

blijkt dat de leerlingen uit beide groepen samen tijdens 

het tweede meetmoment significant meer tijd hebben 

besteed aan het materiaal dan tijdens het eerste 

meetmoment (p<0,001). Dit verschil wordt waarschijnlijk 

veroorzaakt door testwijsheid. Tijdens het derde 

meetmoment blijft dit verschil bestaan (p<0,001). Er is 

dan ook geen verschil tussen het tweede en het derde 

meetmoment (p=1,0).  

 

 
Figuur 4. Gemiddelde totale kijktijden op tekst en beeld 

 

4.2 Effecten van de instructie op schakelen 

In dit onderzoek zijn naast de effecten van de instructie 

op kijktijd, ook de effecten van de instructie op het 

aantal schakelingen tussen tekst en beeld nagegaan. In 

tabel 6 wordt het gemiddeld aantal schakelingen tussen 

tekst en beeld per meetmoment en per groep leerlingen 

gepresenteerd. Het aantal schakelingen tussen tekst en 

beeld werd nagegaan door te meten hoe vaak de 

verticale grens tussen de tekst en de afbeelding door de 

oogbewegingen werd overschreden. Wanneer er door 

een leerling van de tekst naar het beeld werd geschakeld, 

werd er dus één schakeling geteld.  

Omdat in de instructie ook benadrukt werd dat 

het belangrijk is om veelvuldig te schakelen tussen tekst 
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en beeld, kan verwacht worden dat de leerlingen die de 

instructie hebben gehad meer hebben geschakeld tijdens 

het tweede en het derde meetmoment dan tijdens het 

eerste meetmoment. Het schakelgedrag van de 

leerlingen die geen instructie hebben gehad is tijdens de 

drie meetmomenten waarschijnlijk hetzelfde geweest. 

Daarom kan verwacht worden dat tijdens het tweede en 

het derde meetmoment de leerlingen die wel een 

instructie hebben gehad meer hebben geschakeld dan de 

leerlingen die geen instructie hebben gehad.   

Om na te gaan of de instructie effect had op het 

schakelgedrag van de leerlingen, is er een variantie-

analyse uitgevoerd. De resultaten van de analyse laten 

zien dat er significante hoofdeffecten optreden van 

conditie (F(1,262)=13,262, p<0,001) en meetmoment 

(F(2,262)=21,370, p<0,001). Een belangrijker resultaat is 

dat er ook een significant interactie-effect optreedt 

tussen conditie en meetmoment (F(2,262)=4,928, 

p<0,01). Er is dus een effect van instructie op het aantal 

schakelingen, maar dat verschilt per meetmoment.  

 

 
Figuur 5. Gemiddeld aantal schakelingen tussen tekst en beeld 

 

In figuur 5 wordt het interactie-effect grafisch 

weergegeven. In het figuur is te zien dat de leerlingen 

met instructie tijdens het tweede meetmoment 

gemiddeld ruim twee keer zo vaak hebben geschakeld 

dan tijdens het eerste meetmoment. De resultaten van 

een Bonferroni-toets bevestigen dat dit verschil 

significant is (p<0,001). Tijdens het derde meetmoment 

blijven de leerlingen die de instructie hebben gehad 

evenveel schakelen tussen tekst en beeld als tijdens het 

tweede meetmoment (p=1,0). De leerlingen die geen 

instructie hebben gehad gingen gedurende de 

meetmomenten ook meer schakelen. Tijdens het tweede 

meetmoment werd er nog niet significant meer 

geschakeld (p=0,11), maar tijdens het derde 

meetmoment werd er wel significant meer geschakeld 

dan tijdens het eerste meetmoment (p<0,01). Dit verschil 

in schakelgedrag is waarschijnlijk een gevolg van 

testwijsheid.  

De verschillen in schakelgedrag tussen de 

condities zijn ook nagegaan met een variantie-analyse 

per meetmoment. Hieruit blijkt dat de leerlingen in beide 

groepen evenveel schakelden tijdens het eerste 

meetmoment (F(1,95)=0,274, p=0,30). Tijdens het 

tweede meetmoment werd er door de leerlingen met 

instructie meer geschakeld dan door de leerlingen 

zonder instructie (F(1,87)=12,73, p<0.001). De instructie 

heeft op korte termijn dus een positief effect gehad op 

het schakelgedrag van de leerlingen. Omdat dit verschil 

ook tijdens het derde meetmoment nog optreedt 

(F(1,80)=4.78, p<0.05), kan geconcludeerd worden dat 

het effect op lange termijn blijft bestaan. Zoals blijkt uit 

de gemiddelden en ook te zien is in figuur 5, is het 

verschil tussen de groepen op lange termijn wel wat 

kleiner. Het effect van instructie blijft gelijk, maar het 

verschil wordt kleiner doordat de controlegroep door 

testwijsheid gaandeweg spontaan meer is gaan 

schakelen. 

 

4.3 Effecten van de instructie op begrip 

Uit de resultaten in paragraaf 4.1 en 4.2 blijkt dat de 

instructie zowel op korte als op lange termijn effect heeft 

gehad op kijktijd en het schakelgedrag van de leerlingen. 

De leerlingen die de instructie hebben gehad gingen 

namelijk als gevolg van de instructie tijdens en tussen de 

leesrondes meer naar de afbeelding kijken en meer 

schakelen tussen tekst en beeld.  

Uit eerder onderzoek naar het leren van tekst en 

beeld is gebleken dat een hogere kijktijd op beeld en een 

hoger aantal schakelingen tussen tekst en beeld beide 

leiden tot een hogere score op begripsvragen (Hagens et 

al., 2007; Nieuwveld, 2007; Van Beek, 2009). Daarom kan 

verwacht worden dat de leerlingen die de instructie 

hebben gehad tijdens het tweede en het derde 

meetmoment hoger hebben gescoord op de retention-, 

transfer- en matchingvragen dan tijdens het eerste 

meetmoment. Bij de leerlingen die geen instructie 

hebben gehad worden geen verschillen in de scores op 
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de begripsvragen tijdens de drie meetmomenten 

verwacht. De leerlingen met instructie hebben daarom 

waarschijnlijk tijdens het tweede en het derde 

meetmoment hoger gescoord op de begripsvragen dan 

de leerlingen zonder instructie. Omdat het effecten van 

de instructie op de kijktijd op het beeld tijdens en tussen 

leesrondes op lange termijn kleiner wordt, kan verwacht 

worden dat ook het verschil tussen de begripsscores van 

beide groepen leerlingen tijdens het derde meetmoment 

kleiner is dan tijdens het tweede meetmoment.  

 

4.3.1 De betrouwbaarheid van de meting 

Allereerst is voor alle vragen van alle tekstversies de 

betrouwbaarheid van de meting nagegaan. De Alpha-

waarden die uit de betrouwbaarheidsanalyse naar voren 

kwamen, worden in tabel 7 gepresenteerd. Voor een 

voldoende betrouwbaarheid moet Cronbach’s Alpha in 

ieder geval 0,60 zijn (Van den Bergh, 2005). Uit de tabel 

blijkt dat de betrouwbaarheid van sommige 

retentionvragen te laag is. De juiste antwoorden op de 

retentionvragen bestaan uit vier tot zeven items. 

Variërend per vraag moesten de leerlingen dus vier tot 

zeven onderdelen uit het proces benoemen om een 

maximale score op retention te behalen. Om de 

betrouwbaarheid van de retentionvragen bij de tekst 

over varens te verhogen naar 0,6 en bij de tekst over 

eicellen te verhogen naar 0,3, zijn bij deze vragen de 

items c niet meegenomen in de analyses. Ten slotte werd 

item b van de retentionvraag bij de tekst over malaria uit 

de analyses verwijderd om de betrouwbaarheid te 

verhogen naar 0,7. In het antwoordmodel in bijlage 4 is 

te zien om welke onderdelen van de processen het gaat 

in de items die niet meegenomen zijn in de analyses. De 

betrouwbaarheid van de transfervraag is voor iedere 

tekst voldoende. Op matching zien we dat de 

betrouwbaarheid bij de meeste teksten erg laag is en bij 

sommige teksten zelfs niet berekend kon worden.
2
 Deze 

lage betrouwbaarheid wordt waarschijnlijk veroorzaakt 

door de hoge scores die gemiddeld op de 

matchingvragen behaald zijn.  

                                                
2 De betrouwbaarheid  van de matchingvraag van de tekst over eicellen, 

de tekst over malaria en de tekst over waterzuivering kon niet worden 

berekend vanwege een negatieve gemiddelde covariantie tussen de 

items.  

Ook is nagegaan of met de verschillende typen 

vragen inderdaad verschillende onderdelen van begrip 

zijn gemeten. De betrouwbaarheid op de definitieve 

somscores van de begripsvragen voor alle teksten samen 

is 0,4. De lage betrouwbaarheid geeft aan dat de 

begripsvragen weinig met elkaar samenhangen. Er kan 

dus worden gesteld dat door middel van retention-, 

transfer- en matchingvragen andere niveaus van begrip 

zijn gemeten. De resultaten op de begripsvragen worden 

daarom ook alleen per niveau van begrip besproken. De 

gemiddelde scores op de retention-, transfer- en 

matchingvragen worden in tabel 8 gepresenteerd.
 3

 

 

4.3.2 Retention 

In figuur 6 worden de gemiddelde scores op retention 

grafisch weergegeven. Een variantie-analyse van deze 

gegevens laat ten eerste zien dat er een significant 

hoofdeffect optreedt van meting (F(2,262)=7,32, 

p<0,001). Belangrijker is echter dat er sprake is van een 

significant interactie-effect tussen conditie en 

meetmoment (F(2,262)=4,66, p<0,01). De score op 

retention verschilt dus per meetmoment en per conditie. 

Een Bonferroni-toets per conditie wijst uit dat de 

leerlingen die geen instructie hebben gehad tijdens de 

drie meetmomenten vergelijkbare scores hebben 

gehaald op de retentionvragen (p>0,05). De leerlingen 

die de wel instructie hebben gehad scoorden tijdens het 

tweede meetmoment hoger op retention dan tijdens het 

eerste meetmoment (p<0,001). Ook tijdens het derde 

meetmoment scoorden deze leerlingen hoger op 

retention dan tijdens het eerste meetmoment (p<0,05). 

Tussen het tweede en het derde meetmoment is er geen 

sprake van een verschil (p=0,15). 

De vraag is nu of de leerlingen met instructie 

tijdens de verschillende meetmomenten hoger hebben 

gescoord op retention dan de leerlingen die geen 

instructie hebben gehad. Uit een variantie-analyse per 

meetmoment blijkt dat de groepen leerlingen even hoog 

scoorden op retention tijdens het eerste meetmoment 

                                                
3 De volledig juiste antwoorden op de retentionvragen van de 

verschillende teksten bestaan niet uit evenveel items. Daarom zijn de 

somscores op retention per ingevulde vragenlijst berekend door het 

aantal juist benoemde items te delen door het totale aantal items in 

het antwoordmodel. 
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(F(1,95)=1,31, p=0,13). Tijdens het tweede meetmoment 

scoorden de leerlingen die instructie hebben gehad 

hoger op de retentionvragen dan de leerlingen zonder 

instructie (F(1,87)=8,94, p<0,01). De instructie heeft op 

korte termijn dus een positief effect op retention. Tijdens 

het derde meetmoment scoorden de leerlingen in beide 

groepen weer even hoog, zoals ook zichtbaar is in figuur 

6 (p=0,348). Het effect van de instructie lijkt op lange 

termijn dus te verdwijnen. Het is echter ook mogelijk dat 

er wel sprake is van een blijvend langetermijneffect van 

de instructie, maar dat de leerlingen zonder instructie 

door testwijsheid gaandeweg eveneens hoger zijn gaan 

scoren op retention en daardoor in hun retentionscore 

niet meer verschilden van de leerlingen met instructie. 

Het effect van de instructie is in ieder geval niet meer zo 

groot dat dit het effect van testwijsheid, dat zich ook 

voordoet bij de leerlingen zonder instructie, overtreft 

  

 
Figuur 6. Gemiddelde scores op retention 

 

4.3.3 Transfer 

De gemiddelde scores op de transfervragen worden in 

figuur 7 voor beide groepen leerlingen weergegeven. Een 

variantie-analyse laat zien dat er geen interactie-effect 

optreedt tussen conditie en meetmoment 

(F(2,262)=0,83, p=0,44). Er is dus geen effect van de 

instructie op de score op de transfervragen. Wel is er 

sprake van een significant hoofdeffect van meetmoment 

op de transferscore (F(2,262)=4,23, p<0,05). De 

leerlingen in beide groepen samen hebben dus wel per 

meetmoment anders gescoord op de transfervragen. Uit 

een Bonferroni-toets blijkt dat de leerlingen tijdens het 

tweede meetmoment een hogere score hebben behaald 

op de transfervragen dan tijdens het eerste 

meetmoment (p<0,05). De leerlingen zijn waarschijnlijk 

hoger gaan scoren op transfer door testwijsheid. Tijdens 

het derde meetmoment hebben de leerlingen weer lager 

gescoord op de transfervragen ten opzichte van het 

tweede meetmoment (p<0,05). Ook is er geen sprake van 

een verschil op de transferscore tussen het eerste en het 

derde meetmoment (p=1,0). De leerlingen zijn in hun 

score op transfer dus weer gedaald naar de score die zij 

tijdens het eerste meetmoment behaalden. Mogelijk zijn 

de leerlingen tijdens het derde meetmoment vergeten 

dat er ook een transfervraag zou worden gesteld, 

waardoor het effect van testwijsheid op de score 

verdwenen is. 

 

 
Figuur 7. Gemiddelde scores op transfer 

 

4.3.4 Matching 

In figuur 8 worden voor beide condities per 

meetmoment de gemiddelde scores op de 

matchingvragen gepresenteerd. Een variantie-analyse 

wijst uit dat er ook op matching geen interactie-effect 

optreedt tussen conditie en meetmoment 

(F(2,260)=0,20, p=0,82). Aan figuur 8 en aan de 

gemiddelde scores in tabel 8 is te zien dat de leerlingen 

met instructie tijdens de drie meetmomenten hetzelfde 

hebben gescoord op matching als de leerlingen die geen 

instructie hebben gehad. De gemiddelde scores van de 

groepen zijn afgerond namelijk op elk meetmoment 

hetzelfde en de lijnen in figuur 8 lopen parallel. Er treedt 

wel een significant hoofdeffect van meetmoment op 

(F(2,260)=9,58, p<0,001). Uit een Bonferroni-toetst blijkt 

dat de leerlingen samen tijdens het tweede 

meetmoment significant hoger hebben gescoord op de 

matchingvragen dan tijdens het eerste meetmoment 

(p<0,01). Dit verschil is ook duidelijk in figuur 8 terug te 

zien. Ook tijdens het derde meetmoment werd er hoger 

gescoord op matching dan tijdens het eerste 

meetmoment (p<0,001). Tussen het tweede en het derde 

meetmoment is er geen sprake van een verschil op 

matching (p=1,0). Omdat er geen interactie-effect 
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optreedt, is het waarschijnlijk dat de verschillen tussen 

de meetmomenten zijn veroorzaakt door testwijsheid. 

De leerlingen zijn waarschijnlijk meer gaan kijken naar de 

afbeelding en daardoor beter gaan scoren op matching, 

omdat zij al voor het bestuderen van het materiaal 

wisten dat er een matchingvraag zou worden gesteld.  

 

 
Figuur 8. Gemiddelde scores op matching 

 

4.4 Relaties tussen kijkpatroon en begrip 

Op basis van de resultaten weten we nu dat de instructie 

effect heeft gehad op twee kenmerken van de 

kijkpatronen van de leerlingen en op één onderdeel van 

begrip. Op korte en lange termijn had de instructie een 

positief effect op de kijktijd op beeld tijdens en tussen 

leesrondes en het aantal schakelingen tussen tekst en 

beeld. Op begrip vertoonde de instructie alleen een 

positief kortetermijneffect op de retentionscore. Wat we 

nog niet weten, is welke kenmerken van de kijkpatronen 

nu eigenlijk samenhangen met de score op retention. 

Door middel van een stapsgewijze regressie-analyse is 

nagegaan in hoeverre de retentionscore van de 

leerlingen afhankelijk is van verschillende kenmerken van 

de kijkpatronen van de leerlingen. Uit de regressie-

analyse blijkt dat retention vooral afhankelijk is van de 

totale kijktijd op het beeld tijdens en tussen de 

leesrondes (F(1,266)=32,22, p<0,01). Daarnaast blijkt dat 

de retentionscore ook positief samenhangt met het 

aantal schakelingen tussen tekst en beeld. Van de 

variatie in de retentionscore kan 36,4% worden verklaart 

door deze twee kenmerken samen (F(2,265)=20,22, 

p<0,01). Wanneer de leerlingen dus meer naar het beeld 

hebben gekeken tijdens en tussen de leesrondes en 

wanneer zij meer schakelden tussen tekst en beeld, 

hebben ze ook hoger gescoord op de retentionvragen. 

De kijktijd op beeld voordat er naar de tekst gekeken 

wordt en de totale kijktijd op tekst en beeld samen 

hangen niet samen met de score op retention.  

 

 5. Conclusie en discussie 

Dit onderzoek vormde een vervolgstudie op het 

onderzoek van Van Beek (2009). Van Beek toonde onder 

andere aan dat leerlingen die de korte instructie hadden 

gehad de afbeelding meer bekeken en meer schakelden 

tussen tekst en afbeelding dan leerlingen die geen 

instructie hadden gehad. Dit meer kijken naar de 

afbeelding en meer schakelen bleek ook een positief 

effect te hebben op de retention-, matching-, en 

totaalscore. Een positief effect van dezelfde instructie op 

retention en de totaalscore werd ook gevonden in het 

vervolgonderzoek van Marchal (2009).  

In de onderzoeken van Van Beek (2009) en 

Marchal (2009) werd alleen naar het kortetermijneffect 

van een simpele, stapsgewijze instructie gekeken die vlak 

voor de afname van het onderzoek werd gegeven. In het 

huidige onderzoek werd een instructie opgesteld waarin 

leerlingen een uitgebreide toelichting van de strategie 

krijgen en ook zelf actief oefenen met de strategie. In 

een experiment werd nagegaan in hoeverre deze 

instructie op korte en op lange termijn effect heeft op de 

leesstrategie die vwo-leerlingen toepassen bij het 

bestuderen van geïllustreerde teksten. De conclusie en 

discussiepunten van dit deel van het onderzoek worden 

besproken in paragraaf 5.1. Ook werd nagegaan of de 

instructie een positief effect heeft op het begrip van dit 

soort teksten. In paragraaf 5.2 worden de conclusie en 

discussiepunten van dit deel van het onderzoek 

besproken. 

 

5.1 Conclusie leesstrategie 

Uit de resultaten in paragraaf 4.1 en 4.2 blijkt dat de 

leerlingen die de instructie hebben gehad de 

leesstrategie voor een groot deel hebben toegepast. Zij 

bleken tijdens en tussen leesrondes namelijk meer naar 

het beeld te kijken en meer te schakelen tussen tekst en 

beeld dan de leerlingen die geen instructie hebben 

gehad. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de 

instructie een positief effect heeft op het aantal 

schakelingen tussen tekst en beeld en de kijktijd op het 

beeld tijdens en tussen leesrondes. Deze positieve 

effecten van de instructie blijven zoals verwacht werd 

ook op lange termijn bestaan. Het effect van de instructie  

op de kijktijd op het beeld tijdens en tussen leesrondes is 

op lange termijn echter wel wat kleiner dan op korte 

termijn. Mogelijk is het effect van de instructie op lange 

termijn kleiner, omdat in de instructie bij dit 

meetmoment niet aan de leerlingen gevraagd werd de 

strategie toe te passen. Het is echter ook mogelijk dat 

het effect kleiner is geworden omdat de leerlingen de 

strategie niet in zijn geheel hebben onthouden of de 

strategie niet volledig eigen hebben kunnen maken op 

basis van de eenmalige instructie.  

De resultaten uit de analyses van de 

kijkpatronen komen grotendeels overeen met de 

verwachtingen en de onderzoeksresultaten van Van Beek 
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(2009). Omdat er in de leesstrategie ook benadrukt werd 

dat het belangijk is om voor het lezen van de tekst de 

afbeeldig goed te bestuderen, werd er echter ook op de 

kijktijd op het beeld voordat de tekst gelezen werd een 

effect van de instructie verwacht. Het interactie-effect 

tussen conditie en meetmoment bleek op deze variabele 

echter net niet significant te zijn doordat de leerlingen 

met instructie tijdens het derde meetmoment vrij laag 

scoorden. Toen alleen de eerste twee meetmomenten 

meegenomen werden in de analyse, bleek er namelijk 

wel sprake te zijn van een significant interactie-effect. In 

dit onderzoek stopte de meting van de kijktijd op beeld 

voor tekst wanneer er gedurende 0,5 seconde op het 

tekstgedeelte werd gefixeerd. Er kan echter niet met 

zekerheid gesteld worden dat dit het juiste criterium is 

geweest. Voor vervolgonderzoek wordt aangeraden om 

bij de meting van de oogbewegingen verschillende 

grenzen voor de kijktijd op beeld voor tekst op te stellen 

en vervolgens op basis van een globale analyse van de 

oogbewegingsdata vast te stellen welke grens het beste 

gehanteerd kan worden. 

Op basis van de resultaten over de effecten van 

de instructie op het kijkpatroon van de leerlingen kan 

geconcludeerd worden dat de instructie effectief is 

geweest voor het aanleren van de leesstrategie. De vraag 

blijft echter of de leerlingen de leesstrategie ook in hun 

dagelijkse schoolwerk hebben toegepast en zullen blijven 

toepassen. Dit hangt af van de motivatie die de 

leerlingen hebben om de leesstrategie toe te passen. In 

dit en in eerder onderzoek naar de effecten van 

instructies in leesstrategieën (Van Beek, 2009; Marchal, 

2009) wordt gemakkelijk aan deze voorwaarde voldaan. 

Respondenten doen namelijk vaak gemakkelijk wat de 

onderzoeker hen vraagt te doen. In dit onderzoek 

werden de leerlingen tijdens de kortetermijnmeting 

gevraagd de strategie toe te passen. Ook tijdens de 

langetermijnmeting hebben de meeste leerlingen 

waarschijnlijk wel opgemerkt dat het wenselijk zou zijn 

toe te passen wat de onderzoeker hen had geleerd. 

Tijdens het derde meetmoment werd achteraf aan de 

leerlingen die de instructie hebben gehad gevraagd of zij 

bij het bestuderen van het materiaal de aangeleerde 

strategie hadden gevolgd. Op deze vraag antwoordden 

alle 21 leerlingen die de open vragen hadden 

beantwoord bevestigend. Slechts vier van deze leerlingen 

gaven aan de strategie ook al toegepast te hebben 

tijdens het dagelijkse schoolwerk. In daadwerkelijke 

educatieve situaties kunnen instructionele interventies 

dus gemakkelijker genegeerd worden, waardoor ze in de 

praktijk minder effectief kunnen zijn. 

Het is vooralsnog onmogelijk om onopgemerkt 

de oogbewegingen van leerlingen te registreren. Dit 

maakt het moeilijk om na te gaan of leerlingen de 

instructie ook toepassen in hun dagelijkse schoolwerk. 

Wel is het mogelijk om in vervolgonderzoek de instructie 

te integreren in het dagelijks onderwijs en vervolgens 

begrijpend leestoetsen af te nemen zonder dat de 

leerlingen op de hoogte zijn van het feit dat ze 

deelnemen aan een onderzoek. Je kunt dan niet nagaan 

of de leerlingen de strategie toepassen, maar wel nagaan 

of de leerlingen vooruit gaan in hun scores op de 

leestoetsen. In dit vervolgonderzoek zou het ook goed 

zijn om een controleconditie op te nemen waarin wel 

aandacht wordt besteed aan begrijpend lezen, maar 

waarin de leesstrategie niet behandeld wordt. Wanneer 

de gevonden effecten van een instructie gebaseerd 

worden op een vergelijking met een controleconditie die 

geen instructie krijgt, is het namelijk niet mogelijk om 

uitspraken te doen over de ‘werkzame bestanddelen’ 

binnen de instructie. Het is mogelijk dat de gevonden 

effecten van de instructie dan niet een direct gevolg zijn 

van de strategie die in de instructie wordt aangeleerd, 

maar van het feit dat de de leerlingen in de 

experimentele groep bewustgemaakt zijn of simpelweg 

meer tijd hebben besteed aan begrijpend lezen dan de 

leerlingen in de controlegroep. In vervolgonderzoek zou 

de controlegroep dezelfde teksten kunnen lezen en 

bespreken zonder verdere instructie in de leesstrategie.  

 

5.2 Conclusie tekstbegrip 

Uit de resultaten in paragraaf 4.3 is duidelijk geworden 

dat de instructie alleen effect heeft op de mate waarin 

leerlingen in staat zijn zich de inhoud van geïllustreerde 

teksten te herinneren. Alleen op retention scoorden de 

leerlingen die de instructie hebben gehad tijdens de 

kortetermijnmeting hoger dan de leerlingen die de 

instructie niet hebben gehad. Hierdoor kan 

geconcludeerd worden dat de instructie in ieder geval op 

korte termijn een positief effect heeft op de mate waarin 

leerlingen zich informatie uit een geïllustreerde tekst 

kunnen herinneren. Dit effect lijkt op lange termijn te 

verdwijnen of is in ieder geval niet meer zo groot dat dit 

het effect van testwijsheid overtreft.  

De resultaten op begrip komen niet helemaal 

overeen met de resultaten uit het onderzoek van Van 

Beek (2009). Van Beek vond namelijk ook een 

kortetermijneffect van haar instructie op matching. Dit 

effect werd zowel in het onderzoek van Marchal (2009) 

als in dit onderzoek niet gevonden. Dat er geen 

interactie-effect is gevonden, komt waarschijnlijk 

doordat de matchingvragen te eenvoudig waren en er 

dus sprake is van een plafond-effect. Er werd door beide 

groepen leerlingen over het algemeen erg hoog gescoord 

op matching, namelijk tussen de 75% en de 100%. De 

matchingvragen zijn door hun lage moeilijkheidgraad 

waarschijnlijk niet gevoelig genoeg geweest voor het 

meten van verschillen in begrip. Een suggestie voor 

vervolgonderzoek zou zijn om de matchingvragen uit te 

breiden door de leerlingen te vragen meer dan twee 

labels in de afbeelding te plaatsen. Mogelijk worden de 

vragen hierdoor iets gevoeliger voor het meten van 

verschillen in begrip. Een andere mogelijke verklaring 

voor het uitblijven van een effect op matching is dat de 

kortetermijnmeting in dit onderzoek drie dagen na de 

instructie plaatsvond, terwijl deze in het onderzoek van 

Van Beek direct na de instructie plaatsvond. Mogelijk 

treedt een effect op matching dus alleen vlak na het 

geven van de instructie op. Marchal (2009) vond echter 

ook geen direct kortetermijneffect op matching. In 

vervolgonderzoek zou het interessant zijn om zowel een 
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directe kortetermijnmeting, als een kortetermijnmeting 

na drie dagen te laten plaatsvinden. 

Op de transfervragen werd net als in het 

onderzoek van Van Beek (2009) en het onderzoek van 

Marchal (2009) geen effect van de instructie gevonden. 

Dit zou kunnen liggen aan de vragen zelf. Het is namelijk 

erg moeilijk om transfervragen te bedenken die het 

daadwerkelijke begrip van het proces testen. De 

transfervragen die gebruikt werden in het onderzoek van 

Van Beek (2009) zijn in het huidige onderzoek wel 

verbeterd, maar mogelijk nog niet helemaal goed 

geweest. In vervolgonderzoek zou het daarom verstandig 

zijn om de transfer-vragen op te stellen met de hulp van 

een docent die veel kennis heeft over de onderwerpen 

van de onderzoeksteksten. Een alternatieve verklaring 

voor het uitblijven van een effect op transfer is dat de 

leerlingen bij de transfervragen, anders dan bij de 

retention- en matchingvragen, los van de tekst en 

afbeelding moesten komen en zelf een oplossing voor 

een probleem moesten bedenken die niet direct uit het 

materiaal kon worden afgeleid. Hierdoor hebben de 

leerlingen bij de transfervragen minder steun aan de 

tekst en de afbeelding dan bij andere vragen en is de 

score op transfer waarschijnlijk meer afhankelijk van de 

intelligentie van de leerling dan van het volgen van de 

aangeboden leesstrategie.  

In de onderzoeken van Van Beek (2009) en 

Marchal (2009) werd ook het effect van de instructie op 

de totaalscores op de begripsvragen nagegaan. In beide 

onderzoeken werd een positief effect van de instructie 

op de totaalscore gevonden. Dit effect wordt echter 

vooral veroorzaakt door de verschillen tussen de 

rentionscores van de leerlingen. Op de retentionvragen 

konden namelijk vijf van de negen punten worden 

behaald. Hierdoor telt de retentionscore erg zwaar mee 

in de berekening van de totaalscore. Daarnaast kunnen 

de vragen eigenlijk niet worden samengenomen, omdat 

bij het berekenen van de betrouwbaarheid is gebleken 

dat met de retention-, transfer-, en matchingvragen 

andere niveaus van begrip worden gemeten. Om deze 

redenen is het effect van de instructie op de totaalscore 

in dit onderzoek niet nagegaan. 

Tijdens de langetermijnmeting werden op geen 

enkel onderdeel van begrip verschillen gevonden tussen 

de twee groepen leerlingen. Het kortetermijneffect van 

de instructie op retention verdwijnt of is in ieder geval 

niet meer zo groot dat het effect van testwijsheid 

overtroffen wordt. Het verdwijnen of kleiner worden van 

dit effect wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat de 

leerlingen die de instructie hebben gehad minder naar 

het beeld gingen kijken tijdens en tussen leesrondes. Uit 

een regressie-analyse is namelijk gebleken dat de 

retentionscore vooral afhangt van de totale kijktijd op 

beeld tijdens en tussen leesrondes. Een instructie van 

twee lesuren waarin leerlingen een uitgebreide 

toelichting van de strategie krijgen en ook actief met de 

strategie aan de slag gaan, blijkt dus nog niet voldoende 

te zijn om te bereiken dat leerlingen door het gebruik 

van de strategie een beter leerresultaat behalen.  

Om een positief langetermijneffect op begrip te 

bewerkstelligen, is er waarschijnlijk nog meer instructie 

nodig in de leesstrategie. Het is goed denkbaar dat 

leerlingen veel vaker met de nieuwe leesstrategie 

moeten oefenen om zich deze echt eigen te maken. In 

vervolgonderzoek zou het daarom interessant zijn om 

een uitgebreid instructieprogramma te implementeren 

op een school en hier op verschillende tijdstippen de 

effecten van te meten. Wellicht levert een 

vervolgonderzoek meer nuttige adviezen op wanneer het 

onder leerlingen in het basisonderwijs wordt afgenomen. 

In het basisonderwijs wordt namelijk de basis gelegd 

voor vaardigheden in begrijpend lezen (De Jager, 2002). 

Het beste kan het onderzoek zich dan richten op 

leerlingen uit groep 7 van het basisonderwijs, aangezien 

vaardigheden in begrijpend lezen in toenemende mate 

van belang zijn voor deze leerlingen. In het middelbare 

onderwijs moeten leerlingen al vaardig zijn in begrijpend 

lezen, omdat ze onafhankelijk studieonderwerpen zoals 

geschiedenis, wiskunde en aardrijkskunde moeten 

bestuderen. Daarnaast gaan scholen in het middelbare 

onderwijs er vaak van uit dat leerlingen alle 

vaardigheden op het gebied van begrijpend lezen al 

hebben verworven. Basisscholen besteden echter nog 

steeds een kleine hoeveelheid tijd aan expliciete 

instructie in begrijpend lezen (Van Elsacker, 2002; 

Walraven, 1995). Een vervolgonderzoek onder leerlingen 

van de basisschool kan daarom nuttige adviezen voor 

effectieve instructie in begrijpend lezen opleveren.  

 

5.3 Overige suggesties vervolgonderzoek 

Omdat de instructie in dit onderzoek gebaseerd is op 

principes van het Directe Instructiemodel en het 

Cognitive Apprenticeship Model, kunnen er op basis van 

de resultaten geen conclusies getrokken worden over de 

relatieve geschiktheid van de twee afzonderlijke 

modellen. In vervolgonderzoek zou het interessant zijn 

om de effectiviteit van verschillende uitgebreide 

instructieprogramma’s te testen die opgesteld zijn 

volgens theoretische modellen zoals het Directe 

Instructiemodel en het Cognitive Apprenticeship Model. 

Belangrijk hierbij is wel dat er in alle condities evenveel 

tijd wordt besteed aan begrijpend lezen.  

In dit onderzoek werden de effecten van de 

instructie op kijkpatronen en begrip gevonden op 

geïllustreerde teksten en vragen over biologische 

processen. Vervolgonderzoek zal uit moeten wijzen of de 

instructie hetzelfde effect heeft wanneer leerlingen 

studiemateriaal over andere onderwerpen voorgelegd 

krijgen. Daarnaast zou het interessant zijn om na te gaan 

of de instructie ook effect heeft wanneer er gebruik 

wordt gemaakt van studiemateriaal dat anders is 

vormgegeven. In dit onderzoek werden de teksten 

vergezeld van instructionele afbeeldingen die erg veel 

informatie bevatten. Vervolgonderzoek zal uit moeten 

wijzen of de effecten van de instructie ook optreden 

wanneer het onderzoeksmateriaal bijvoorbeeld geen 

instructionele afbeeldingen, maar illustratieve 

afbeeldingen bevat met een lagere informatiewaarde.  



 22 

Aan het onderzoek deden alleen vwo-leerlingen 

mee. Dit zijn leerlingen die over het algemeen gezien 

kunnen worden als goede begrijpend lezers. Uit 

vervolgonderzoek zal moeten blijken of de instructie ook 

geschikt is en dezelfde voordelen oplevert voor 

leerlingen met een lager leesniveau. Mogelijk zijn er bij 

deze groep leerlingen nog positievere resultaten met de 

instructie te behalen.  
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Bijlage 1 - Overzicht van data die niet meegenomen zijn in de analyses 
 

Respondentnummer Meetmoment 1 Meetmoment 2 Meetmoment 3 

01    

02 

Data beide teksten niet 

meegenomen: slechte 

oogmeting.  

 

Data beide teksten niet 

meegenomen: slechte 

oogmeting. 

03    

04   

Data tweede tekst niet 

meegenomen: slechte 

oogmeting. 

05 

Data beide teksten niet 

meegenomen: slechte 

oogmeting. 

  

06    

07  

Data beide teksten niet 

meegenomen: afwezig en 

geen instructie gehad. 

Data beide teksten niet 

meegenomen: afwezig en 

geen instructie gehad. 

08    

09 

Data tweede tekst niet 

meegenomen: slechte 

oogmeting. 

  

10    

11    

12    

13 

Data beide teksten niet 

meegenomen: slechte 

oogmeting. 

 
Data beide teksten niet 

meegenomen: afwezig. 

14    

15  

Data beide teksten niet 

meegenomen: afwezig en 

geen instructie gehad. 

Data beide teksten niet 

meegenomen: geen 

instructie gehad. 

16  

Data beide teksten niet 

meegenomen: geen 

instructie gehad. 

Data beide teksten niet 

meegenomen: geen 

instructie gehad. 

17    

18    

19    

20    

21   

Data tweede tekst niet 

meegenomen: slechte 

oogmeting. 

22    

23 

Data beide teksten niet 

meegenomen: slechte 

oogmeting. 

Data beide teksten niet 

meegenomen: afwezig. 

Data beide teksten niet 

meegenomen: afwezig. 

24   

Data tweede tekst niet 

meegenomen: slechte 

oogmeting. 

25    
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26   
Data beide teksten niet 

meegenomen: afwezig. 

27   
Data beide teksten niet 

meegenomen: afwezig. 

28  
Data beide teksten niet 

meegenomen: afwezig. 

Data beide teksten niet 

meegenomen: afwezig. 

29 

Data beide teksten niet 

meegenomen: slechte 

oogmeting. 

  

30    

31   

Data beide teksten niet 

meegenomen: slechte 

oogmeting. 

41    

42 

Data beide teksten niet 

meegenomen: wel 

biologie gehad. 

Data beide teksten niet 

meegenomen: slechte 

oogmeting en wel biologie 

gehad. 

Data beide teksten niet 

meegenomen: afwezig en 

wel biologie gehad. 

43    

44    

45    

46    

47 

Data tweede tekst niet 

meegenomen: slechte 

oogmeting. 

Data beide teksten niet 

meegenomen: slechte 

oogmeting. 

 

48 

Data tweede tekst niet 

meegenomen: slechte 

oogmeting. 

Data beide teksten niet 

meegenomen: slechte 

oogmeting. 

 

49    

50    

51  
Data beide teksten niet 

meegenomen: afwezig. 

Data beide teksten niet 

meegenomen: afwezig. 

52    

53  

Data beide teksten niet 

meegenomen: slechte 

oogmeting. 

 

54  

Data tweede tekst niet 

meegenomen: slechte 

oogmeting. 

 

55    

56  

Data tweede tekst niet 

meegenomen: slechte 

oogmeting. 

 

57    

58    

59 

Data beide teksten niet 

meegenomen: wel 

biologie gehad. 

Data beide teksten niet 

meegenomen: wel 

biologie gehad. 

Data beide teksten niet 

meegenomen: wel 

biologie gehad. 

60    

61 
Data beide teksten niet 

meegenomen: wel 

Data beide teksten niet 

meegenomen: wel 

Data beide teksten niet 

meegenomen: wel 
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biologie gehad. biologie gehad. biologie gehad. 

62    

63 

Data beide teksten niet 

meegenomen: wel 

biologie gehad. 

Data beide teksten niet 

meegenomen: wel 

biologie gehad. 

Data beide teksten niet 

meegenomen: wel 

biologie gehad. 

64   
Data beide teksten niet 

meegenomen: afwezig. 

65    

66 

Data beide teksten niet 

meegenomen: slechte 

oogmeting. 

Data beide teksten niet 

meegenomen: slechte 

oogmeting. 

Data beide teksten niet 

meegenomen: slechte 

oogmeting 

67  

Data tweede tekst niet 

meegenomen: slechte 

oogmeting. 

 

68   

Data tweede tekst niet 

meegenomen: slechte 

oogmeting. 

69 

Data beide teksten niet 

meegenomen: wel 

biologie gehad. 

Data beide teksten niet 

meegenomen: wel 

biologie gehad. 

Data beide teksten niet 

meegenomen: wel 

biologie gehad. 

70    

71 
Data beide teksten niet 

meegenomen: afwezig. 
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Bijlage 2 - Onderzoeksteksten verdeeld over versies  

 

Versie 1: 
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Versie 2: 
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Versie 3: 
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Bijlage 3 - De vragenlijsten 

 

Versie 1: 

 
Voortplanting van varens 
 
1) Beschrijf stap voor stap hoe de eikvaren zich voortplant. 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2) Stel dat een eikvaren in een windstille omgeving wordt gehouden. Hoe kunnen de sporen 
zich dan toch verspreiden? Licht je antwoord toe.  
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

- Draai de bladzijde om voor vraag 3 - 
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3.1) Waar in de afbeelding wordt de ‘voorkiem’ afgebeeld? 
 
3.2) Waar in de afbeelding wordt het ‘mannelijk voortplantingsorgaan’ afgebeeld?  
 
 
 



 32 

Transport van eiwitten 
 
1) Leg stap voor stap uit hoe eiwitten in een cel ontstaan en worden getransporteerd binnen en 
buiten de cel. 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
2) Eiwitten kunnen ervoor zorgen dat virussen van de ene cel overgedragen worden op de 
andere cel. Op welke plaats in een cel kan een medicijn tegen virussen het beste actief zijn? 
Licht je antwoord toe. 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

- Draai de bladzijde om voor vraag 3 - 
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3.1) Waar in de afbeelding wordt het ‘Golgi-systeem’ afgebeeld?  
 
3.2) Waar in de afbeelding worden de ‘ribosomen’ afgebeeld?  
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Versie 2: 

 

Het ontstaan van nieuwe cellen 
 
1) Beschrijf stap voor stap hoe het menselijk lichaam nieuwe cellen aanmaakt. 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2) Verschillende soorten kanker worden behandeld door midden van chemotherapie. Bij 
chemotherapie wordt het ontstaan van nieuwe (zieke) cellen tegengegaan. Op welk onderdeel 
van het celdelingsproces kan chemotherapie het beste actief zijn? Licht je antwoord toe. 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

- Draai de bladzijde om voor vraag 3 - 
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3.1) Waar in de afbeelding wordt het ‘centromeer’ afgebeeld?  
 
3.2) Waar in de afbeelding worden de ‘chromatiden’ afgebeeld?  
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Eicellen en ovulatie 
 
1) Beschrijf stap voor stap het proces van een jonge follikel tot de ovulatie. 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2) Het voorbehoedsmiddel de pil zorgt ervoor dat er geen eisprong plaatsvindt. Op welke 
plaats in het proces zou de pil deze functie kunnen vervullen? Licht je antwoord toe. 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

- Draai de bladzijde om voor vraag 3 - 
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3.1) Waar in de afbeelding wordt de ‘holte gevuld met vocht’ afgebeeld?  
 
3.2) Waar in de afbeelding vindt de ‘ovulatie’ plaats?  
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Versie 3:  
 
Levenscyclus van de malariaparasiet 
 
1) Leg stap voor stap uit hoe een besmette malariamug bloedarmoede bij de mens kan 
veroorzaken. 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
  
 
2) Mensen kunnen behoorlijk ziek worden van malaria. Stel je ontwikkelt een medicijn tegen 
malaria voor mensen die al klachten hebben. Op welke plaats in het lichaam kan het medicijn 
het beste actief zijn? Licht je antwoord toe. 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

- Draai de bladzijde om voor vraag 3 - 
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3.1) Waar in de afbeelding vindt de ‘geslachtelijke voortplanting’ van de malariaparasiet 
plaats?  
 
3.2) Waar in de afbeelding wordt de ‘speekselklier’ van de mug afgebeeld?  
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 Waterzuivering  
 
1) Beschrijf stap voor stap hoe er van rioolwater rivierwater wordt gemaakt. 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2) Stel er blijft weinig rioolslib in de bezinkingtanks achter en het water is niet goed gezuiverd. 
Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn? Licht je antwoord toe. 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

- Draai de bladzijde om voor vraag 3 - 
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3.1) Waar in de afbeelding wordt het ‘slibdroogveld’ afgebeeld?  
 
3.2) Waar in de afbeelding wordt de ‘beluchtingstank’ afgebeeld?  
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Bijlage 4 - Het antwoordmodel 

 

Voortplanting van varens 
 
1) Beschrijf stap voor stap hoe de eikvaren zich voortplant. 
(1a) Bij de eikvaren ontstaan sporen (in sporenhoopjes door meiose). 
(1b) De sporenhoopjes springen open (de sporen komen vrij/worden losgelaten/ worden uitgestoten).  
(1c) en worden de sporen (door de wind) verspreid. 
(1d) Uit een spore kan zich een (tweeslachtige) voorkiem ontwikkelen.  
(1e) In de voorkiem zwemmen de geslachtscellen uit de mannelijke voortplantingsorganen naar de 
vrouwelijke voortplantingsorganen. 
 
  
2) Stel dat een eikvaren in een windstille omgeving wordt gehouden. Hoe kunnen de sporen 
zich dan toch verspreiden? Licht je antwoord toe.  
 
(1a) Dieren (bijvoorbeeld insecten en vogels).  
(1b) Zij kunnen ervoor zorgen dat de sporen van de varens op een andere plek terecht komen door ze 
mee te nemen op het lijf of in de maag. 
 
(1a) Mensen. 
(1b) Zij kunnen ervoor zorgen dat de sporen van de varens op een andere plek terecht komen door ze 
mee te nemen aan hun kleding of schoeisel.  
 
(1a) Regenwater. 
(1b) Stromen van regenwater kunnen ervoor zorgen dat de sporen van de varens op een andere plek 
terecht komen door ze  mee te voeren. 
 
3.1) Waar in de afbeelding wordt de 
‘voorkiem’ afgebeeld? (1a) 
 
3.2) Waar in de afbeelding wordt het 
‘mannelijk voortplantingsorgaan’ 
afgebeeld? (1b) 
 
 
 

Mannelijk 
voortplantings-
orgaan 

Voorkiem 
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Transport van eiwitten 
 
1) Leg stap voor stap uit hoe eiwitten in een cel ontstaan en worden getransporteerd binnen en 
buiten de cel. 
(1a) Eiwitten worden in ribosomen gevormd. 
(1b) Eiwitten komen vervolgens terecht in de ruimten tussen het endoplasmatisch recticulum. 
(1c) Blaasjes snoeren/scheiden zich af van het endoplasmatisch recticulum. 
(1d) De blaasjes versmelten zich met het Golgi-systeem. 
(1e) In het Golgi-systeem krijgen de eiwitmoleculen hun uiteindelijke vorm/ontwikkelen de 
eiwitmoleculen zich. 
(1f) Ook van het Golgi-systeem snoeren/scheiden zich blaasjes af. 
(1g) Sommige van deze blaasjes bevatten eiwitten die buiten de cel worden 
afgegeven/getransporteerd.  
 
2) Eiwitten kunnen ervoor zorgen dat virussen van de ene cel overgedragen worden op de 
andere cel. Op welke plaats in een cel kan een medicijn tegen virussen het beste actief zijn? 
Licht je antwoord toe. 
 
(1a) De ribosomen (de membranen van het endoplasmatisch reticulum). 
(1b) Zodat de ribosomen geen nieuwe eiwitten van het virus meer kunnen aanmaken.  
 
(1a) Het Golgi-systeem. 
(1b) Zodat er geen blaasjes worden afgesnoerd met eiwitten van het virus die buiten de cel 
getransporteerd worden en andere cellen besmetten.  
 
(1a) Het celplasma. 
(1b) Zodat er geen blaasjes met eiwitten van het virus getransporteerd kunnen worden. 
 
(1a) Het endoplasmatisch recticulum. 
(1b) Zodat er geen blaasjes met eiwitmoleculen van het virus af worden gesnoerd die zich kunnen 
versmelten met het Golgi-systeem. 
 
(1a) Het celmembraan. 
(1b) Zodat er geen blaasjes met eiwitmoleculen van het virus buiten de cel afgegeven kunnen worden 
en andere cellen kunnen besmetten. 
 

 

3.1) Waar in de afbeelding wordt het ‘Golgi-
systeem’ afgebeeld? (1a) 
 
3.2) Waar in de afbeelding worden de 
‘ribosomen’ afgebeeld? (1b) 
 
 
 
 

Ribosomen 

Golgi-systeem 
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Het ontstaan van nieuwe cellen 
 
1) Beschrijf stap voor stap hoe het menselijk lichaam nieuwe cellen aanmaakt. 
(1a) De chromosoom vormt een tweede draad erbij: van de DNA-molecuul wordt een kopie 
(replicatie) gemaakt. 
(1b) De chromatiden gaan zich spiraliseren (de chromosomen worden korter en dikker). 
(1c) Tijdens de mitose gaan de twee chromatiden van een chromosoom uit elkaar (elke dochtercel 
ontvang één van beide chromatiden). 
(1d) De chromosomen in de dochtercellen despiraliseren zich (de chromosomen worden weer langer 
en dunner). 
 
2) Verschillende soorten kanker worden behandeld door midden van chemotherapie. Bij 
chemotherapie wordt het ontstaan van nieuwe (zieke) cellen tegengegaan. Op welk onderdeel 
van het celdelingsproces kan chemotherapie het beste actief zijn? Licht je antwoord toe. 
 
(1a) In het deel van het proces waarin een replicatie (kopie) van een chromosoom wordt gemaakt 
(voor de mitose): verdubbeling van chromosoom of ontstaan van twee identieke chromatiden. 
(1b) De DNA-replicatie is noodzakelijk voor de celdeling. Wanneer chemotherapie de DNA-
replicatie voorkomt, wordt de celdeling en dus ook het ontstaan van nieuwe zieke cellen 
tegengegaan. 
 
(1a) Tijdens de mitose: daar waar de twee chromatiden van een chromosoom uit elkaar gaan. 
(1b) Wanneer chemotherapie ervoor zorgt dat de chromatiden niet uit elkaar gaan kunnen de 
eigenschappen van de zieke cellen niet verdeeld worden over de dochtercellen en wordt het ontstaan 
van nieuwe zieke cellen tegengegaan. 
 
3.1) Waar in de afbeelding wordt het ‘centromeer’ afgebeeld? (1a) 
 
3.2) Waar in de afbeelding worden de ‘chromatiden’ afgebeeld? (1b)  
 
 
 
 
 

 
 

Chromatiden 
Centromeer 
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Eicellen en ovulatie 
 
1) Beschrijf stap voor stap het proces van een jonge follikel tot de ovulatie. 
(1a) Follikels (eicellen omgeven door een laag andere cellen) rijpen/groeien/ontwikkelen zich in de 
eierstokken. 
(1b) In een rijpende follikel ontstaat een holte gevuld met vocht.  
(1c) Als de follikel rijp is puilt deze buiten de eierstokken uit.  
(1d) De follikel barst open.  
(1e) De eicel wordt uitgestoten (ovulatie of eisprong). 
 
2) Het voorbehoedsmiddel de pil zorgt ervoor dat er geen eisprong plaatsvindt. Op welke 
plaats in het proces zou de pil deze functie kunnen vervullen? Licht je antwoord toe. 
 
(1a) Vochtvorming (groei, ontwikkeling of rijping): in de holte met vocht. 
(1b) Door de vochtvorming (of groei of rijping) tegen te gaan wordt voorkomen dat de follikel 
openbarst en de eicel wordt uitgestoten.  
 
3.1) Waar in de afbeelding wordt de ‘holte gevuld met vocht’ afgebeeld? (1a) 
 
3.2) Waar in de afbeelding vindt de ‘ovulatie’ plaats? (1b) 
 
 

 
 
 
 
 

 

Ovulatie 

Holte gevuld met vocht 
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Levenscyclus van de malariaparasiet 
 
1) Leg stap voor stap uit hoe een besmette malariamug bloedarmoede bij de mens kan 
veroorzaken. 
(1a) Besmette malariamug steekt mens. 
(1b) De malariaparasiet komt in het bloed/het lichaam van de mens terecht. 
(1c) (Via het bloed) komt de parasiet in de lever terecht. 
(1d) De parasiet plant zich in de lever (ongeslachtelijk) voort.  
(1e) De nakomelingen tasten de rode bloedcellen aan. 
 
2) Mensen kunnen behoorlijk ziek worden van malaria. Stel je ontwikkelt een medicijn tegen 
malaria voor mensen die al klachten hebben. Op welke plaats in het lichaam kan het medicijn 
het beste actief zijn? Licht je antwoord toe. 
 
(1a) In de lever. 
(1b) De parasiet kan zich dan niet meer voortplanten (waardoor er ook geen nakomelingen in de 
bloedbaan terecht komen die de rode bloedcellen aantasten).  
 
3.1) Waar in de afbeelding vindt de ‘geslachtelijke voortplanting’ van de malariaparasiet 
plaats? (1a) 
 
3.2) Waar in de afbeelding wordt de ‘speekselklier’ van de mug afgebeeld? (1b) 

Speekselklier 
van de mug 

Geslachtelijke 
voortplanting 
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 Waterzuivering  
 
1) Beschrijf stap voor stap hoe er van rioolwater rivierwater wordt gemaakt. 
(1a) Het rioolwater wordt mechanisch gezuiverd (= het grove vuil wordt eruit gefilterd).  
(1b) Ze laten het water voorbezinken (= in langzaam stromend water zakt veel van het afval naar de 
bodem). 
(1c) In de beluchtingstank vindt biologische zuivering plaats (=bacteriën eten organisch vuil op). 
(1d) Ze laten het water nabezinken (= in langzaam stromend water zakt de rest van het afval naar de 
bodem). 
 
2) Stel er blijft weinig rioolslib in de bezinkingtanks achter en het water is niet goed gezuiverd. 
Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn? Licht je antwoord toe. 
 
(1a) Het water stroomt te snel door de bezinkingstanks 
(1b) Door de snelle doorstroming krijgt het afval geen tijd om te bezinken.  
 
(1a) Een te kort bezinkingsproces.  
(1b) Als het water zich te kort in de bezinkingstanks begeeft, krijgt het afval geen  tijd om te 
bezinken.  
 
3.1) Waar in de afbeelding wordt het ‘slibdroogveld’ afgebeeld? (1a) 
 
3.2) Waar in de afbeelding wordt de ‘beluchtingstank’ afgebeeld? (1b) 
 

 
 

 

Slibdroogveld 

Beluchtingstank 
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Bijlage 5 - Aanpassingen in het onderzoeksmateriaal op basis van de pretest 

 

Vragen: 

 
� Vraag drie wordt naar aanleiding van een opmerking van één van de pretestdeelnemers voortaan telkens op 

de achterkant van de pagina gepresenteerd om te voorkomen dat de leerlingen bij het beantwoorden van de 

eerste en de tweede vraag kijken naar de afbeelding bij vraag drie. Deze afbeelding kan hen namelijk helpen 

de eerste twee vragen te beantwoorden.  

� Bij vraag twee van de tekst over eiwitten is op basis van de antwoorden van de pretestdeelnemers de 

volgende antwoordmogelijkheid in het antwoordmodel toegevoegd: 

 
(1) Het endoplasmatisch recticulum. 

(1) Zodat er geen blaasjes met eiwitmoleculen van het virus af worden gesnoerd die zich kunnen versmelten 

met het Golgi-systeem. 

 
� Vraag twee bij de tekst over de levenscyclus van de malariaparasiet is aangepast, omdat deze vraag door alle 

deelnemers van de pretest fout beantwoord wordt. Zij antwoorden allemaal ongeveer het volgende: 

 
In de bloedbaan, hierdoor worden alle parasieten die in het lichaam zijn aangepakt. Via de bloedbaan komt het 
medicijn automatisch ook in de lever terecht. 

 
Hieruit kan afgeleid worden dat ze van mening zijn dat de bloedbaanoptie inhoudt dat de malariaparasiet al 

bestreden wordt voordat deze in de lever terecht komt en dus niet inhoudt dat de nakomelingen bestreden 

worden. Daarnaast is het vreemd dat in deze vraag de keuze tussen twee opties wordt gesteld, terwijl de rest 

van de tweede vragen open zijn. De vraag is daarom aangepast naar een open vraag. De vraag was: 

 
2) Stel: Je ontwikkelt een medicijn tegen malaria dat werkt in de lever of in de bloedbaan. Welke optie kies 

je en waarom? 

(1) In de lever. 

(1) De parasiet kan zich dan niet meer voortplanten (waardoor er ook geen nakomelingen in de bloedbaan 

terecht komen die de rode bloedcellen aantasten).  

 

En is nu: 

 

2) Mensen kunnen behoorlijk ziek worden van malaria. Stel je ontwikkelt een medicijn ten malaria voor 

mensen die al klachten hebben. Op welke plaats in het lichaam kan het medicijn het beste actief zijn? Licht 

je antwoord toe. 

(1) In de lever. 

(1) De parasiet kan zich dan niet meer voortplanten (waardoor er ook geen nakomelingen in de bloedbaan 

terecht komen die de rode bloedcellen aantasten).  

 
� Vraag 1 bij de tekst over eiwitten is aangepast, omdat een pretestdeelnemer aangaf dat er in de vraagstelling 

zelf al teveel informatie voor het antwoord wordt weggegeven. De vraag was:  

 

1) Leg stap voor stap uit hoe eiwitten in het endoplasmatisch recticulum ontstaan en worden 

getransporteerd binnen en buiten de cel. 

 

En is nu: 

 

1) Leg stap voor stap uit hoe eiwitten in een cel ontstaan en worden getransporteerd binnen en buiten de 

cel. 
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Teksten: 

 
� Bij de tekst over het transport van eiwitten werd door drie van de vijf pretestdeelnemers aangegeven dat zij 

deze moeilijker vonden dan de overige teksten. Dit kwam volgens hen door de moeilijke termen in de tekst, 

maar ook doordat in de tekst het proces niet helemaal chronologisch gepresenteerd wordt. Daarom zijn er 

enkele aanpassingen in de structuur en inhoud van de tekst gedaan. De tekst was: 

 
Menselijke cellen bevatten allerlei soorten eiwitten. Elke cel bevat genetische codes om haar eiwitten zelf te 

maken en zorgt er ook voor dat eiwitten op de juiste plaats van bestemming aankomen. Veel eiwitten in een 

cel gaan naar organellen in het celplasma. Net zoals organen in ons lichaam ieder een specifieke functie 

hebben, vervullen organellen elk een eigen functie in een cel, zoals vertering of energievoorziening. Twee 

organellen in een cel zijn het Golgi-systeem en het endoplasmatisch reticulum.  

Om hun functie te vervullen, hebben organellen specifieke eiwitten nodig. Eiwitten worden onder andere 

gevormd in de ribosomen, die op de membranen van het endoplasmatisch reticulum liggen. Ze komen terecht 

in de ruimten tussen het endoplasmatisch reticulum. De eiwitmoleculen hebben dan nog niet hun uiteindelijke 

vorm. Van het endoplasmatisch reticulum snoeren zich blaasjes met eiwitmoleculen af. Deze blaasjes 

versmelten met een ander organel, het Golgi-systeem. Daar krijgen de eiwitmoleculen hun uiteindelijke vorm. 

Ook van het Golgi-systeem snoeren zich blaasjes af. Sommige van deze blaasjes bevatten eiwitten die buiten de 

cel worden afgegeven. Dit wordt secretie genoemd. Secretie komt in het lichaam vaak voor. Een voorbeeld van 

secretie is dat de verteringseiwitten die een cel in de alvleesklier maakt in de darmen terecht komen.  

 
De tekst is nu:  

 
Menselijke cellen bevatten verschillende organellen. Een organel is een specifiek onderdeel van een cel. 

Organellen kunnen beschouwd worden als de organen van een cel, die de diverse celprocessen mogelijk maken 

zoals vertering of energievoorziening. Twee voorbeelden van organellen in een cel zijn het Golgi-systeem en het 

endoplasmatisch reticulum. 

Om hun functie te vervullen, hebben de organellen in een cel specifieke eiwitten nodig. Deze eiwitten worden 

onder andere gevormd in de ribosomen, die op de membranen van het endoplasmatisch reticulum liggen. Ze 

komen terecht in de ruimten tussen het endoplasmatisch reticulum. De eiwitmoleculen hebben dan nog niet 

hun uiteindelijke vorm. Van het endoplasmatisch reticulum snoeren zich blaasjes met eiwitmoleculen af. Deze 

blaasjes worden getransporteerd door het celplasma en versmelten zich met een ander organel, het Golgi-

systeem. Daar krijgen de eiwitmoleculen hun uiteindelijke vorm. Ook van het Golgi-systeem snoeren zich 

blaasjes af. Sommige van deze blaasjes bevatten eiwitten die buiten de cel worden afgegeven. Een voorbeeld 

hiervan is dat de verteringseiwitten die een cel in de alvleesklier maakt in de darmen terecht komen.  

 

� Ook bij de tekst over mitose en celdeling gaven twee van de vijf pretestdeelnemers aan dat de tekst 

verwarrend is, omdat het proces niet chronologisch verteld wordt. In de tekst wordt eerst mitose uitgelegd, 

terwijl dit pas een latere stap in het proces plaatsvindt. De structuur van de tekst is daarom aangepast. De 

tekst was: 

 

Mensen en dieren groeien vooral het eerste deel van hun leven. Er komen dan veel nieuwe cellen bij. Nieuwe 

cellen ontstaan door mitose. Bij mitose deelt de kern van een cel zich in tweeën, waarna er twee cellen 

ontstaan. Elke celkern bevat chromosomen waarop zich de informatie voor de erfelijke eigenschappen van een 

individu bevinden. Voordat de mitose begint vormt elke chromosoom een tweede draad erbij. Hierbij wordt van 

het DNA-molecuul een nauwkeurige kopie gemaakt. Na de DNA-replicatie bestaat een chromosoom uit twee 

identieke delen, de chromatiden. De plaats waar deze chromatiden aan elkaar vast zitten heet het centromeer. 

Na de DNA-replicatie gaan de twee chromatiden zich spiraliseren. De chromosomen worden korter en dikker. 

Daardoor worden ze zichtbaar met een microscoop.  

Na de spiralisering begint de mitose waarbij de twee chromatiden van een chromosoom uit elkaar gaan. De 

twee chromatiden van een chromosoom bevatten dezelfde informatie voor erfelijke eigenschappen. Elke 

dochtercel ontvangt één van beide chromatiden en bevat daardoor dezelfde erfelijke eigenschappen als de 

moedercel. Na afloop van de mitose despiraliseren de chromosomen in de dochtercellen zich. Doordat de 

spiraalvorm verdwijnt, worden de chromosomen weer langer en dunner en zijn ze niet meer met een 

microscoop zichtbaar.  
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De tekst is nu: 

 

Mensen en dieren groeien vooral het eerste deel van hun leven. Er komen dan veel nieuwe cellen bij. Deze 

nieuwe cellen ontstaan door celdeling. Elke celkern bevat chromosomen waarop zich de informatie voor de 

erfelijke eigenschappen van een individu bevinden. Voordat de celdeling begint vormt elke chromosoom een 

tweede draad erbij. Hierbij wordt van het DNA-molecuul een nauwkeurige kopie gemaakt. Na de DNA-

replicatie bestaat een chromosoom uit twee identieke delen, de chromatiden. De plaats waar deze 

chromatiden aan elkaar vast zitten heet het centromeer. Na de DNA-replicatie gaan de twee chromatiden zich 

spiraliseren. De chromosomen worden korter en dikker. Daardoor worden ze zichtbaar met een microscoop.  

Na de spiralisering begint de mitose waarbij de twee chromatiden van een chromosoom uit elkaar gaan. De 

twee chromatiden van een chromosoom bevatten dezelfde informatie voor erfelijke eigenschappen. Elke 

dochtercel ontvangt één van beide chromatiden en bevat daardoor dezelfde erfelijke eigenschappen als de 

moedercel. Na afloop van de mitose despiraliseren de chromosomen in de dochtercellen zich. Doordat de 

spiraalvorm verdwijnt, worden de chromosomen weer langer en dunner en zijn ze niet meer met een 

microscoop zichtbaar.  

 
� De tekst over de zuivering van water is ook aangepast. Twee van de vijf pretestdeelnemers zeiden dat ze niet 

wisten wat de term ‘reducenten’ betekende en dat ze graag zouden zien dat dit uitgelegd wordt in de tekst. 

Ook dacht een van de deelnemers dat voorbezinking, beluchten en nabezinking onderdelen van het proces 

van mechanische zuivering waren. Hierdoor is het onderscheid in de verschillende deelprocessen iets 

aangescherpt. Ten slotte gaven twee van de pretestdeelnemers aan dat zij het vreemd vonden dat sommige 

processen (mechanisch zuiveren en biologisch zuiveren) niet uitgelegd worden in de tekst en anderen wel. De 

ontbrekende toelichtingen bij deze processen zijn daarom toegevoegd. De tekst was: 

 
Rioolwater wordt voor een groot deel gezuiverd in waterzuiveringsinstallaties. Uit het rioolwater wordt eerst 

het grove vuil gefilterd. Dit proces heet mechanische zuivering. In de voorbezinktank stroomt het rioolwater 

langzaam. Daardoor zakt veel van het afval naar de bodem. Dit heet voorbezinking. In de beluchtingstank vindt 

biologische zuivering plaats. Hierbij wordt gebruik gemaakt van reducenten. Ten slotte komt het water terecht 

in een nabezinktank. Hierin stroomt het water ook langzaam, zodat de laatste afvaldeeltjes kunnen bezinken. 

Dit proces heet nabezinking. Het gezuiverde water wordt daarna in rivieren en kanalen gepompt. Het afval dat 

in de bezinkingstanks achterblijft wordt rioolslib genoemd. Hierin zitten vaak schadelijke stoffen. Het rioolslib 

wordt gedroogd op slibdroogvelden.  

Ondanks dat het gezuiverde water er schoon uitziet kan het mineralen zoals fosfaat en nitraat bevatten. In 

sommige zuiveringsinstallaties wordt het rioolwater daarom ook chemisch gezuiverd. Chemische zuivering is 

echter duur. Op kleine schaal wordt gewerkt met bacteriesoorten die selectief zware metalen uit afvalwater 

opnemen.  

 
De tekst is nu: 

 
Rioolwater wordt voor een groot deel gezuiverd in waterzuiveringsinstallaties. Uit het rioolwater wordt eerst 

het grove vuil gefilterd. Dit wordt gedaan door het opgepompte water eerst door een grof rooster en daarna 

door een wat fijner rooster te laten stromen. Dit proces heet mechanische zuivering. Vervolgens komt het 

water terecht in een voorbezinktank. Hierin stroomt het rioolwater langzaam, waardoor veel van het afval in 

het water naar de bodem zakt. Dit proces wordt voorbezinking genoemd.  

In de beluchtingstank vindt vervolgens de biologische zuivering plaats. In deze tank dragen bacteriën, ook wel 

actief slib genoemd, de zorg voor het zuiveren van het water. Met behulp van toegevoegd zuurstof ‘eten’ zij het 

organisch vuil op. Ten slotte komt het water terecht in een nabezinktank. Hierin stroomt het water ook 

langzaam, zodat de laatste afvaldeeltjes kunnen bezinken. Dit proces heet nabezinking. Het gezuiverde water 

wordt daarna in rivieren en kanalen gepompt. Het afval dat in de bezinkingstanks achterblijft wordt rioolslib 

genoemd. Hierin zitten vaak schadelijke stoffen. Het rioolslib wordt gedroogd op slibdroogvelden.  

Ondanks dat het gezuiverde water er schoon uitziet kan het mineralen zoals fosfaat en nitraat bevatten. In 

sommige zuiveringsinstallaties wordt het rioolwater daarom ook chemisch gezuiverd. Chemische zuivering is 

echter duur. Op kleine schaal wordt gewerkt met bacteriesoorten die selectief zware metalen uit afvalwater 

opnemen.  
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Bijlage 6 - Uitwerking van de instructie  

 

Lesuur 1 (50 minuten): 
 

Introductie (1 minuut) - (slide 1)  
 

‘Goedemiddag allemaal. Om te beginnen weten jullie inmiddels allemaal mijn naam. Het gaat me waarschijnlijk niet 

lukken om jullie namen te onthouden, dus zou ik jullie willen vragen een naambordje te schrijven en deze op je tafel te 

zetten.’ 

 

‘Ongeveer de helft van jullie heeft afgelopen maandag teksten gelezen en daarbij vragen beantwoord. Wat vonden 

jullie ervan? Vonden jullie de teksten en de vragen moeilijk? Om het makkelijker te maken zal ik jullie vandaag in twee 

lesuren een leesstrategie aan leren die je kan helpen bij het effectiever leren en beter begrijpen van teksten. 

Aankomende maandag zal ik nog een keer terugkomen en weer een deel van jullie vragen om teksten te lezen en 

daarbij begripsvragen te beantwoorden. Het is daarbij belangrijk dat je de strategie die je in deze les aanleert toe gaat 

passen. Ik wil jullie daarom vragen tijdens deze les te proberen de strategie echt ‘eigen’ te maken, zodat je hem 

onthoudt en maandag ook toe kunt passen.’ 

 

Inhoud en doelen van de les (1 minuut) 
 

- De inhoud van de les wordt gepresenteerd (slide 2): 

 

‘In het eerste lesuur zal ik een introductie geven van het onderwerp leesstrategieën en zal ik jullie laten zien hoe de 

leesstrategie die jullie in deze les zullen leren eruit ziet. Vervolgens gaan we even tien minuten pauze houden, waarna 

we beginnen met het maken van opdrachten. Eerst zullen we in groepjes aan twee opdrachten werken. Daarna zullen 

jullie individueel aan de slag gaan met een opdracht. Aan het einde van de les zullen we de uitkomsten van de 

individuele opdracht klassikaal gaan nabespreken en zal ik nog een samenvatting geven van de geleerde stof.’ 

 

- De doelen van de les worden gepresenteerd (slide 3): 

 

‘Aan het einde van de les is het belangrijk dat je hebt geleerd:’ 

 

1. Wanneer je de leesstrategie toe kan passen. 

 

2. Waarom je de leesstrategie toe moet passen. 

 

3. Hoe je de leesstrategie toe moet passen. 

 

1. Introductie (8 minuten) 
 

1.1 Voorkennis activeren (4 minuten) - (slide 4) 

 

- Bespreken met de leerlingen wat ze al eerder hebben geleerd of al weten over het gebruik van strategieën bij 

begrijpend lezen door ze vragen te stellen: 

 

‘Voordat ik jullie dingen over de leesstrategie ga leren, wil ik graag weten wat jullie al weten over leesstrategieën in het 

algemeen. Is er iemand die mij iets over zijn eigen strategiegebruik kan vertellen of weet iemand een kenmerk van een 

leesstrategie te benoemen?’ 

 

Wanneer het voorkennis activeren niet op gang komt naar (slide 5) gaan en vragen hoe ze het lezen van deze tekst aan 

zouden pakken. Vragen die de voorkennisactivering kunnen stimuleren: 

 

� Welke strategieën passen jullie toe wanneer jullie teksten in studieboeken lezen? 

 

� Wat doe je anders wanneer je een boek of een tekst in een tijdschrift leest in je vrije tijd of wanneer je teksten 

in je studieboeken leest? 

 

� Waar begin je mee als je een tekst in een studieboek gaat lezen? 
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� Hoe ga je te werk wanneer er een afbeelding bij een tekst in een studieboek gegeven wordt? 

 

� Wat doen jullie voordat je begint met het lezen van een tekst in een studieboek? 

 

� Wat doen jullie nadat je een tekst hebt gelezen in een studieboek? 

 

� Op welke manier maken jullie gebruik van een titel boven een studietekst? 

 

1.2 Instructie wanneer leerlingen de leesstrategie kunnen gebruiken (2 minuten) – (slide 5) 

 

‘De onderdelen van de strategie die jullie vandaag zullen leren kunnen toegepast worden bij het lezen van alle soorten 

studieboekteksten. In deze instructie zullen we de strategie echter alleen toe gaan passen op procesbeschrijvende 

geïllustreerde teksten. Dit zijn teksten die, net zoals de teksten in het onderzoek van afgelopen maandag, een proces 

beschrijven en die ondersteund worden met een afbeelding waarin het proces wordt afgebeeld. Een voorbeeld van zo’n 

tekst zie je op de slide <botsingzones>. De tekst gaat over het proces van het ontstaan van botsingzones. Zoals je ziet 

wordt dit proces in de afbeelding door middel van pijlen en labels op een grafische manier weergegeven.’ 

 

‘In de strategie die jullie vandaag zullen leren is veel aandacht voor de manier waarop je een afbeelding bij een tekst het 

beste kan bestuderen. Omdat procesbeschrijvende geïllustreerde teksten afbeeldingen bevatten die erg informatief zijn, 

kunnen op dit soort teksten alle onderdelen van de strategie het meest volledig geoefend worden zoals jullie later zullen 

zien. Veel onderdelen van de strategie kunnen echter ook toegepast worden op teksten zonder afbeelding of teksten 

met afbeeldingen die meer een decoratieve of illustratieve functie hebben. Een tekst over het ontstaan van 

botsingzones kan bijvoorbeeld ook gepaard gaan met een illustratieve afbeelding zoals op deze slide te zien is. Ook in 

dit geval kun je de strategie toepassen. Sommige onderdelen in de strategie krijgen dan alleen iets minder aandacht.’ 

(slide 6) 

 

1.3 Instructie waarom leerlingen de strategie toe moeten passen (2 minuten) – (slide 7) 

 

‘Uit eerder onderzoek naar leesstrategieën is gebleken dat iedereen anders te werk gaat bij het bestuderen van 

studieboekteksten. De een leest de tekst in een keer helemaal door, de ander herleest veel, de een besteed veel 

aandacht aan afbeeldingen bij de tekst, en de ander juist niet. Kortom, er zijn veel verschillende manieren waarop je een 

tekst kan bestuderen. Maar hoe zou kun je een tekst nu het beste bestuderen om ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk 

van de informatie begrijpt? Dit zal ik jullie vandaag proberen bij te brengen. Uit eerder onderzoek onder 5-vwo en 6-vwo 

leerlingen is namelijk gebleken dat de strategie die jullie vandaag leren: 

 

1. …je kan helpen op een effectieve manier goed en snel te leren. 

3. …leidt tot een beter begrip van de teksten die je leest. 

4. …en dus ook leidt tot hogere scores op toetsen over teksten. 

 

2. Presentatie leesstrategie (30 minuten) 
 

2.1 Instructie hoe de leerlingen de leesstrategie kunnen gebruiken (8 minuten) - (slide 8) 

 

‘Ik ga jullie nu uitleggen hoe de strategie er precies uitziet en hoe je hem kan toepassen. Op deze slide zie je de gehele 

strategie. Zoals je ziet is hij niet zo ingewikkeld om te volgen en bestaat hij uit vier stappen. Je begint met het lezen van 

de titel. Vervolgens bestudeer je de afbeelding goed. Daarna lees je de tekst door waarbij je regelmatig op en neer 

schakelt tussen de tekst en de afbeelding. Deze laatste stap blijf je herhalen totdat je denkt het materiaal goed te 

hebben bestudeerd. Ik zal nu stap voor stap de strategie wat uitgebreider toelichten. Wanneer er ondertussen vragen 

zijn mogen jullie gerust je hand op steken.’ 

 

Stap 1: Begin met het lezen van de titel (slide 9) 

 

‘De titel geeft je informatie over het onderwerp van de tekst. Wanneer je de titel leest wordt je voorkennis over het 

onderwerp geactiveerd en kun je al ideeën krijgen waar de tekst over zal gaan.’ 
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- Benadrukken belang van dit onderdeel van de strategie: 

 

‘Doordat je eerst nagaat wat je al weet over het onderwerp zal je de tekst gemakkelijker lezen en uiteindelijk ook beter 

begrijpen. Het lezen van de tekst wordt makkelijker wanneer je al wat voorkennis over het onderwerp hebt weten te 

activeren, omdat niet alle informatie in de tekst dan nieuw voor je is. De informatie in de tekst die nieuw voor je is kun je 

dan koppelen aan hetgeen je al wist over het onderwerp van de tekst. Op deze manier ontstaat een beter georganiseerd 

en sterker beeld van de informatie in de tekst in je geheugen en zul je bijvoorbeeld bij een schoolexamen je meer kunnen 

herinneren over de tekst’.  

 

Stap 2: Bestudeer de afbeelding goed (slide 10) 

 

‘Niet alleen door het lezen van een titel kun je je oriënteren op het onderwerp van de tekst en voorkennis activeren. Dit 

kun je namelijk ook doen met behulp van een afbeelding die bij de tekst wordt gegeven. Omdat een afbeelding vaak al 

wat meer informatie bevat dan de titel kan hij dienen als een soort ondersteuning bij het activeren van de voorkennis 

die je al hebt over het onderwerp. Met behulp van de afbeelding kun je waarschijnlijk ook de verwachtingen die je al 

had over de inhoud van de tekst bijstellen en aanvullen. Het is daarom belangrijk dat je een afbeelding bij een tekst 

voordat je begint met lezen goed bekijkt. Je dient je daarbij af te vragen wat er wordt afgebeeld en wat dit 

waarschijnlijk zegt over de inhoud van de tekst. Daarnaast is het goed om aandacht te besteden aan de woorden die er 

in de afbeelding staan. Die woorden kunnen je namelijk later helpen bij het lezen van de tekst. Ten slotte is het goed om 

te bedenken wat de functie van de afbeelding zou kunnen zijn. Je dient je dus af te vragen hoe de afbeelding je kan 

helpen bij het begrijpen van de tekst. Zoals we eerder zagen kan een afbeelding verschillende functies dienen. Zo kan 

een afbeelding een proces uitleggen, maar kan een afbeelding ook alleen een decoratieve of illustratieve functie 

hebben. Over het algemeen geldt: hoe hoger de informatiewaarde van de afbeelding, hoe meer aandacht je aan stap 2 

dient te besteden. Informatieve afbeeldingen bij procesbeschrijvende teksten verdienen dus vanzelfsprekend meer 

aandacht dan decoratieve of illustratieve afbeeldingen.’ 

 

- Benadrukken belang van dit onderdeel van de strategie: 

 

‘Net als het lezen van de titel, heeft het bekijken van een afbeelding voordat je de tekst gaat lezen een positieve invloed 

op het gemak waarmee je de tekst leest en het begrip dat je uiteindelijk van de inhoud van de tekst zal hebben. Door 

het bekijken van de afbeelding haal je namelijk vaak nog meer voorkennis op en ontstaat er een visueel model van de 

inhoud van de tekst in je hoofd. Wanneer je de tekst leest ontstaat er ook een tekstueel model van de inhoud van de 

tekst in je hoofd. Wanneer je een tekst leest met de afbeelding in je hoofd kun je de informatie in de tekst eenvoudig 

koppelen aan het mentale, visuele beeld dat je al hebt. Hierdoor ontstaat een beter, als het ware dubbel begrip van de 

informatie.  

 

‘Daarnaast zal het lezen van de tekst gemakkelijker zijn, omdat je hulp krijgt bij het construeren van een visueel mentaal 

model. Je hoeft je namelijk niet meer te bedenken hoe de inhoud van de tekst er visueel uit zou zien. Hier heb je door de 

afbeelding vooraf te bekijken namelijk al een idee over gekregen.’ 

 

‘Ten slotte weet je doordat je vooraf naar de afbeelding en de woorden in de afbeelding hebt gekeken waar je tijdens 

het lezen van de tekst nog ondersteunende informatie in de afbeelding kan vinden. Hierdoor kun je tijdens het lezen van 

de tekst effectiever schakelen naar de afbeelding.’  

 

Stap 3: Lees de tekst aandachtig door en schakel hierbij naar de afbeelding (slide 11) 

 

‘Wanneer je de titel en de afbeelding bij de tekst hebt bestudeerd kun je beginnen met het lezen van de tekst. Belangrijk 

hierbij is dat je altijd bovenaan de tekst begint met lezen. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar uit eerder onderzoek naar de 

leesstrategieën van vwo-5 en vwo-6 leerlingen is gebleken dat niet iedereen bij het lezen van een tekst bovenaan 

begint.’ 

 

‘Tijdens het lezen merk je als het goed is het belang van de afbeelding die je voor het lezen al hebt bekeken. Tijdens het 

lezen van de tekst zul je namelijk meestal informatie tegenkomen die je herkent uit de afbeelding. Wanneer dat het 

geval is, is het verstandig om na het lezen van de herkenbare informatie naar de afbeelding te schakelen en het 

onderdeel in de afbeelding dat bij de gelezen informatie hoort op te zoeken en nog eens goed te bestuderen. Vaak 

worden er in de afbeeldingen labels geplaatst die overeenkomen met woorden in de tekst. Deze kunnen je helpen bij het 

zoeken naar het juiste onderdeel in de afbeelding. Na het bekijken van het onderdeel in de afbeelding kun je weer 

terugkeren naar de tekst en verder lezen totdat je weer informatie in de tekst tegenkomt die je herkent uit de 

afbeelding’.  
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‘Ook wanneer je in de tekst informatie tegenkomt die je niet helemaal begrijpt, of wanneer je de rode draad in de tekst 

even kwijt bent is het verstandig om naar de afbeelding te schakelen, om je visuele beeld van de gepresenteerde 

informatie even op te frissen.’ 

 

- Benadrukken belang van dit onderdeel van de strategie: 

 

‘Door tijdens het lezen van de tekst naar de afbeelding te schakelen combineer je ter plekke de informatie in de tekst 

met de informatie uit de afbeelding. Eerder vertelde ik jullie al dat je door de afbeelding een visueel model in je hoofd 

krijgt van de informatie in de tekst en dat je door de tekst een tekstueel model in je hoofd krijgt van de informatie in de 

tekst. Doordat je twee modellen in je hoofd hebt zul je de informatie beter begrijpen en onthouden. Om de informatie 

nog beter te begrijpen en onthouden is het goed als je het visuele model en het tekstuele model in je hoofd met elkaar 

verbindt. Dit doe je door tijdens het lezen veel te schakelen tussen de tekst en de afbeelding.’ 

 

Stap 4: Herhaal stap 3 totdat je denkt het materiaal goed te hebben bestudeerd 

(slide 12) 

 

‘Nu kan het zijn dat je na het bestuderen van de titel, de afbeelding en de tekst nog niet het gevoel hebt dat je het 

studiemateriaal volledig hebt begrepen of in je hebt opgenomen. In dit geval is het verstandig om stap 3 nogmaals te 

herhalen en dus nog een keer de tekst door te lezen en daarbij regelmatig de schakelen naar de afbeelding. Het is niet 

zo dat stap 4 pas volgt wanneer je de tekst in zijn geheel door hebt gelezen. Ook tijdens het lezen van de tekst kun je 

besluiten dat je een deel van de tekst niet goed hebt begrepen. In dat geval kun je ook direct het deel van de tekst nog 

een keer herlezen en daarbij schakelen naar de afbeelding. Het is dus niet zo dat je volgens de strategie de tekst in een 

keer lineair dient door te lezen. Het direct herlezen van informatie die je niet goed hebt begrepen kan zelfs erg nuttig 

zijn, aangezien je verdere informatie in de tekst vaak alleen kan begrijpen wanneer je de voorgaande informatie ook 

hebt begrepen. Dit is zeker het geval bij procesbeschrijvende teksten.’ 

 

- Benadrukken belang van dit onderdeel van de strategie: 

 

‘Het is belangrijk dat je deze stap in de strategie niet overslaat. Als je studiemateriaal bekijkt en je hebt het proces dat 

hierin wordt uitgelegd niet helemaal begrepen, zul je vragen over het proces tijdens een toets waarschijnlijk niet goed 

kunnen beantwoorden. Als je niet alle stappen in een proces begrijpt kun je namelijk vaak geen vragen beantwoorden 

waarin naar een toepassing van de geleerde informatie wordt gevraagd. De meeste vragen in je toetsen zijn zulke 

vragen.’ 

 

- Geef een samenvatting van de belangrijkste punten van de gepresenteerde informatie: 

 

‘Wanneer je een tekst gaat lezen begin je dus met het lezen van de titel en probeert hierbij zoveel mogelijk voorkennis 

te activeren en te bedenken waar de tekst over zal gaan. Vervolgens ga je de afbeelding grondig bestuderen en ook de 

woorden die in de afbeelding als labels zijn opgenomen tot je nemen. Op basis van de afbeelding vul je je voorkennis en 

je verwachtingen aan. Wanneer je dit hebt gedaan begin je met het lezen van de tekst. Tijdens het lezen van de tekst 

schakel je regelmatig naar de afbeelding op plekken die je herkent doordat je voor het lezen de afbeelding al had 

bestudeerd of wanneer je informatie niet begrijpt. Wanneer je tijdens of na het bestuderen van het materiaal het idee 

krijgt dat je het materiaal niet voldoende hebt bestudeerd, herhaal je tussentijds of na het lezen van de tekst stap 3 

totdat je het gevoel hebt dat je het materiaal wel voldoende hebt bestudeerd.’  

 

- Vragen of de leerlingen de strategie helemaal hebben begrepen: 

 

‘Hebben jullie misschien nog vragen over de strategie die we net besproken hebben?’ 

 

2.2 Uitdelen van leesstrategiekaart (2 minuten) 

 

‘Jullie krijgen nu allemaal een leesstrategiekaart van mij. Hierop staan alle vier de stappen van de leesstrategie 

beschreven met een aantal aanwijzingen. Het is de bedoeling dat jullie deze kaart in het tweede lesuur gebruiken bij het 

maken van de oefeningen. Ik deel hem nu vast uit, zodat jullie tijdens de rest van het eerste lesuur de strategie telkens 

duidelijk voor jullie hebben. Je kunt de kaart ook bewaren, zodat je hem na deze les nog als geheugen-steuntje kan 

gebruiken wanneer je teksten uit je studieboeken gaat lezen’.  
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2.3 Modelleren (9 minuten) 

 

- Een tekst bestuderen en hierbij hardop verwoorden hoe ik de leesstrategie toepas <tekst levenscyclus 

schimmels>: 

 

‘Ik zal jullie nu laten zien hoe ik de leesstrategie die we zojuist hebben besproken zelf toepas wanneer ik een tekst ga 

bestuderen. Als jullie willen kunnen jullie op de leesstrategiekaart terugzien uit welke stappen de strategie bestaat en 

wat die stappen inhouden.’ 

 

Stap 1: Begin met het lezen van de titel (slide 13) 

 

‘Nu begin ik met het toepassen van de eerste stap: het lezen van de titel. De titel luidt ‘De levenscyclus van de 

schimmel’. Ik weet dus het onderwerp van de tekst door de titel te lezen. Nu ga ik op basis van de titel proberen mijn 

voorkennis te activeren over het onderwerp en te bedenken waar de tekst over gaat.’ 

 

� Wat weet je al over het onderwerp van de tekst? 

 

‘Ik heb de tekst nog niet gelezen, maar toch weet ik al wat over het onderwerp’: 

 

- Ik weet bijvoorbeeld al dat schimmel vaak ontstaat op plekken waar het vochtig is. Hij kan zich dus goed 

voortplanten op plekken waar het vochtig en koud is. 

- Daarnaast weet ik dat schimmels ander materiaal nodig hebben om te kunnen leven en dat hetgeen waar de 

schimmel zich aan hecht dood gaat en verdwijnt. Vrijwel iedereen heeft deze kennis aangezien iedereen vast 

wel eens de smaakpolitie gekeken waarbij een bakje uit een koelkast gehaald werd waar geen product meer 

inzat maar alleen nog maar schimmel.  

- Ook weet ik dat schimmel aanstekelijk is. Wanneer je een beschimmeld product tegen een gezond product legt, 

verspreid de schimmel zich naar het gezonde product. Dit is bijvoorbeeld met beschimmelde groenten en fruit 

het geval.  

 

‘Dit is zo ongeveer wel de voorkennis die ik kan activeren over schimmels.’ 

 

� Welke informatie verwacht je in de tekst tegen te komen? 

 

‘Ik verwacht dat de tekst wat meer in zal gaan op hoe de schimmel zich voortplant en hoe het dus kan dat de schimmel 

zich kan uitbreiden op koude plekken en met behulp van een gastheer.’ 

 

Stap 2: Bestudeer de afbeelding goed (slide 14) 

 

‘Om nog meer voorkennis te activeren en alvast een beter beeld te vormen van waar de tekst over gaat, ga ik voordat ik 

begin met lezen de afbeelding grondig bestuderen. Hierbij ga ik ook goed naar de woorden in de afbeelding kijken, 

zodat ik later bij het lezen van de tekst weet waar ik in de tekst het beste kan schakelen naar de afbeelding zodat ik het 

visuele beeld dat ik nu in mijn hoofd ga vormen kan verbinden met het tekstuele beeld dat ik zo meteen ga vormen bij 

het lezen van de tekst.’ 

 

� Wat wordt er afgebeeld, ofwel wat maakt de afbeelding al duidelijk over de levenscyclus van de schimmel? 

 

‘Wanneer ik naar de tekst kijk, verwacht ik dat het proces begint met de zwemmende zoösporen. Dit is namelijk het 

kleinste onderdeel in het proces en de zwemmende zoösporen lijken ook wel wat op zaadcellen. We weten dat het 

zwemmende zoösporen zijn, omdat er in de afbeelding een label bij het onderdeel staat. Wanneer je de pijlen vanaf dit 

onderdeel volgt zie je dat de zoösporen terecht komen bij een alg en de alg binnendringen. Ook hier wordt de alg 

aangeduid met een label. Aan de afbeelding is te zien dat de zoösporen zich in de alg waarschijnlijk ontwikkelen en 

daarna uitbreken. De term ‘openspringend sporangium’ wordt hierbij genoemd. Ik kan nu mijn eerder opgedane kennis 

al uitbreiden. Eerder stelde ik namelijk dat ik wist dat de schimmel een ander organisme nodig had voor zijn 

voortplanting. Nu weet ik dat de schimmel de alg hiervoor kan gebruiken.’ 

 

‘Nu je de pijlen verder volgt kun je eigenlijk twee richtingen op. Het proces kan nog een keer op dezelfde manier 

plaatsvinden, maar het kan ook een andere wending nemen. Wanneer je naar de onderste cirkel van het proces kijkt 

kun je concluderen dat het proces lijkt op geslachtelijke voortplanting. Het lijkt er namelijk op twee schimmels 

‘eenworden’ in een zogenaamde ‘rustspore’ en dat hieruit nieuwe zoösporen ontstaan. Ook dit kan ik afleiden door de 
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labels die in de afbeelding staan. Hoe dit proces precies verloopt is vrij moeilijk uit de afbeelding af te leiden. Hier zal de 

tekst waarschijnlijk meer duidelijkheid over geven.’ 

 

� Staan er woorden in de afbeelding? 

 

‘Op deze vraag hebben we net eigenlijk al antwoord gegeven. We zijn namelijk al ingegaan op alle woorden in de 

afbeelding. De woorden helpen ons nu al bij het verwoorden van onze verwachtingen over de inhoud van de tekst. De 

woorden kunnen ons later helpen wanneer we de tekst gaan lezen. De woorden in de afbeelding komen namelijk vaak 

overeen met de woorden in de tekst. Als je voor het lezen van de tekst de woorden in de afbeelding al hebt bekeken, 

herken je deze woorden als het goed is tijdens het lezen van de tekst. Zo weet je tijdens het lezen welke informatie in de 

tekst hoort bij welk onderdeel in de afbeelding en kun je gerichter schakelen’.  

  

� Wat zou de functie van de afbeelding kunnen zijn? 

 

‘Wat is nu de functie van de afbeelding bij deze tekst? Zoals je ziet gaat het hier om een erg informatieve afbeelding. De 

afbeelding legt namelijk de levenscyclus van de schimmel uit op een visuele manier. Dit wordt gedaan door gebruik te 

maken van labels, verschillende kleine afbeelding en pijlen tussen deze kleine afbeeldingen. Omdat de afbeelding een 

heel proces uitlegt, kun je concluderen dat de informatiewaarde hoog is. We hebben dan ook vrij veel aandacht aan de 

afbeelding besteed. Omdat de afbeelding veel informatie bevat zullen we tijdens stap 3 ook veel aandacht aan de 

afbeelding blijven besteden. Wanneer er bijvoorbeeld een foto van een schimmelnagel bij de tekst was gegeven, was de 

informatiewaarde veel lager geweest en hadden we tijdens deze stap en tijdens stap 3 veel minder aandacht aan de 

afbeelding hoeven te besteden.’ 

 

Stap 3: Lees de tekst aandachtig door en schakel hierbij naar de afbeelding (slide 15) 

 

‘Omdat ik aan de afbeelding al kon zien dat er eigenlijk twee verschillende processen worden beschreven, kan ik 

afleiden dat de schimmel zich waarschijnlijk op twee verschillende manieren kan voortplanten: door de alg en door 

geslachtelijke voortplanting. Of dit inderdaad het geval is zullen we zien nu ik de tekst door gaan lezen en daarbij ga 

schakelen naar de afbeelding.’ 

 

Schimmels kennen een complexe levenscyclus. Ze kunnen zich niet alleen door seks voortplanten, maar ook op een 

andere wijze. 

 

‘Hier zien we al direct dat onze verwachting klopt. De schimmel kan zich inderdaad op twee manieren voortplanten.’ 

 

De schimmel is in het begin niets anders dan een zwemmende zoöspore. Met zijn neus gaat hij op zoek naar een 

geschikte alg om zich aan vast te klampen. 

 

‘We zien nu dat de tekst verder gaat door eerst de voortplanting door middel van algen te beschrijven. We keren 

daarom even terug naar de afbeelding om te bekijken welk deel van de afbeelding bij dit proces hoort. De termen 

‘zoöspore’ en ‘alg’  komen terug in het bovenste deel van de afbeelding. We keren daarom even terug naar dit deel van 

de afbeelding en daar zie je inderdaad dat de zoösporen zwemmen naar een alg om zich aan vast te klampen.’ 

 

Wanneer hij een alg heeft gevonden hecht hij zich aan de wand van de alg en dringt naar binnen. De schimmel voedt 

zich met voedingsstoffen uit de alg, waardoor deze dood gaat.  

 

‘Ook hier kloppen onze verwachtingen die we hadden op basis van de afbeelding. De schimmel heeft de alg nodig om 

zich voort te planten en laat deze dood achter. De tekst beschrijft het met iets meer detail door te benadrukken dat de 

schimmel de alg binnendringt en zich voedt met de voedingsstoffen uit de alg. Wanneer we naar de afbeelding kijken 

zien we in het bovenste onderdeel van de afbeelding hoe de zoöspore de alg binnendringt. Door de tekst weten we wat 

dit onderdeel van de afbeelding betekent.’ 

 

De aangehechte zoöspore ontwikkelt zich tot een zogeheten sporangium. Dit is een soort kraamkamer waarin zich vele 

nieuwe zoösporen ontwikkelen. In een laatste stap van de levenscyclus gaat het sporangium open en zwemmen de 

zoösporen uit.  

 

‘De term ‘sporangium’ kwamen we ook al tegen in de afbeelding, dus we schakelen weer even naar de afbeelding. Door 

de tekst weten we dat het bovenste onderdeel van de afbeelding ook een sporangium kan worden genoemd. Hier is 

namelijk ook al sprake van een zoöspore die zich aan een alg heeft gehecht. Door de tekst weten we ook dat het 
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‘sporgangium’ een soort kraamkamer is waarin zich veel nieuwe zoösporen ontwikkelen die bij het openspringen van 

het sporangium uitzwemmen, zoals ook te zien is in de afbeelding.’ 

 

De levenscyclus kan op deze wijze opnieuw beginnen, maar kan ook een andere wending nemen. De schimmels kunnen 

zich nu ook op seksuele wijze voortplanten. 

 

‘Hier wordt aangekondigd dat in het volgende tekstdeel de tweede wijze waarop de schimmel zich kan voortplanten 

beschreven gaat worden. Omdat we vooraf naar de afbeelding hebben gekeken, weten we dat de tekst nu zal gaan over 

het onderste gedeelte van de afbeelding. Voordat we dit deel van de tekst gaan bestuderen, kijken we nog even naar 

het onderste deel van de afbeelding om ons geheugen op te frissen.’ 

 

Twee schimmels klampen zich hierbij aan elkaar vast. Hierna vindt er een proces plaats waarbij ze één lijken te worden 

en vervolgens veranderen in een zogenaamd rustspore, die kan overleven in slechte omstandigheden.  

 

‘De term ‘rustspore’ kwamen we tegen bij het bekijken van de afbeelding. We schakelen dus weer even naar de 

afbeelding toe. Hier zien we dat een groot deel van het proces in de afbeelding, namelijk de eerste vier stappen, al in 

twee zinnen beschreven zijn. In de afbeelding zie je namelijk dat de twee schimmels zich aan elkaar verbinden. Dit wordt 

‘eenwording’ genoemd. Daarna verdwijnt een van de schimmels in de andere schimmel en ontstaat er een rustspore. De 

tekst heeft dus niet veel toegevoegd aan de afbeelding, alleen dat de rustspore kan overleven in slechte 

omstandigheden. Daarnaast weten we door de tekst zeker dat het inderdaad twee schimmels zijn die zich aan elkaar 

hechten en één worden met elkaar.’ 

 

Aan het einde van de seksuele cyclus gaat ook de rustspore open, waardoor de zoösporen uit kunnen zwemmen. 

 

‘In deze laatste zin van de tekst wordt het laatste onderdeel van de seksuele cyclus beschreven: het openspringen van 

rustspore en het uitzwemmen van de zoösporen. Wanneer je in de afbeelding kijkt zie je dat deze laatste stap ook 

duidelijk afgebeeld wordt en ons ook weer brengt bij de eerste onderdeel van het proces: de zwemmende zoösporen. 

Door de tekst met de afbeelding te integreren weten we dus dat de processen in de tekst telkens weer opnieuw 

plaatsvinden.’ 

 

Stap 4: Herhaal stap 3 totdat je denkt het materiaal goed te hebben bestudeerd  

 

‘Tijdens het lezen van de tekst heb ik niet hoeven te herlezen. Aangezien de tekst niet zo moeilijk was en ik alles in een 

keer begrepen heb was dit simpelweg niet nodig. Ook nu ik de tekst en de afbeelding helemaal heb bestudeerd, denk ik 

dat ik de tekst volledig heb begrepen en dus voldoende hebt bestudeerd.’ 

 

‘Ik weet namelijk nu dat de schimmel zich op twee manieren kan voortplanten: door middel van algen en door middel 

van geslachtelijke voortplanting. De eerste manier begint bij zwemmende zoösporen. Deze gaan op zoek naar een 

geschikte alg waar ze zich aan vastklampen en naar binnendringen. De zoöspore voedt zich dan met de voedingsstoffen 

van de alg waardoor de alg zelf doodgaat. Hierdoor ontwikkelt de zoöspore zich tot een sporangium, ofwel een 

kraamkamer waar zich vele nieuwe zoöspore ontwikkelen. Dit sporangium barst op een gegeven moment open en de 

zoösporen zwemmen uit. Nu kan dit proces zich nog een keer herhalen maar het kan ook zijn dat de zoösporen zich 

ontwikkelen tot schimmels en dat deze schimmels zich aan elkaar vastklampen. Als ze dit doen worden ze een en 

ontstaat er een rustspore die in veel verschillende omstandigheden kan overleven. In de rustspore ontstaan meerdere 

zoösporen die uitzwemmen wanneer de rustspore opgenspringt. Dan is het proces compleet en kan het weer opnieuw 

beginnen.’ 

 

‘Omdat ik het proces goed heb onthouden hoef ik stap 3 dus ook na het lezen van de tekst niet nog eens te herhalen. Bij 

veel teksten zal het echter wel zo zijn dat je delen van de tekst tijdens het lezen of achteraf moet herlezen omdat je deze 

nog niet volledig hebt begrepen.’ 

 

2.4 Modelleren door leerlingen (9 minuten) 

 

- De leerlingen een tekst laten bestuderen en hierbij hardop laten verwoorden hoe zij de leesstrategie 

toepassen <tekst onweer>: 

 

‘Nu ik heb gedemonstreerd hoe ik de leesstrategie toepas wanneer ik een tekst lees, wil ik jullie vragen hetzelfde te 

doen. We gaan daarom klassikaal een tekst over onweer op dezelfde manier behandelen als we net hebben gedaan. 

Hierbij zal jullie vragen om de stappen van de leesstrategie uit te voeren.’ 
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Stap 1: Begin met het lezen van de titel (slide 16) 

 

‘Wie kan er de eerste stap van de leesstrategie uitvoeren bij deze tekst?’ 

 

De leerling die de beurt krijgt dient op basis van de titel voorkennis op te halen en verwachtingen te uiten over de 

inhoud van de tekst. Wanneer het niet soepel verloopt andere leerlingen de beurt geven of de leerling ondersteunen 

met aanknopingspunten: 

 

Voorkennis: 

- Het gaat vaak onweren na een periode van warm weer. 

- Bij onweer regent, bliksemt, en dondert het vaak.  

- Bliksem treft altijd het hoogste punt. 

- Bliksem is vergelijkbaar met elektriciteit en geeft een lichtflits. 

- Bliksem gaat gepaard met een knal. 

 

Verwachtingen (de tekst zal veel duidelijk maken over de redenen achter de voorkennis die we al hebben): 

- De tekst zal waarschijnlijk duidelijk maken waarom bliksem en donder vaak samen voorkomen wanneer het 

regent. 

- De tekst zal waarschijnlijk ook duidelijk maken waarom bliksem altijd het hoogste punt treft. 

- De tekst zal waarschijnlijk ook de knal en de lichtflits van de bliksem verklaren. 

 

Stap 2: Bestudeer de afbeelding goed (slide 17) 

 

‘Nu hebben jullie op basis van de titel jullie voorkennis geactiveerd en jullie verwachtingen over de tekst geuit. Wie kan 

er de tweede stap van de leesstrategie uitvoeren bij deze tekst?’ 

 

De leerling die de beurt krijgt dient op basis van de afbeelding wat meer verwachtingen te formuleren over het proces 

beschreven in de tekst en dient daarbij ook nadruk te leggen op de woorden in de afbeelding. Wanneer het niet soepel 

verloopt andere leerlingen de beurt geven of de leerling ondersteunen met aanknopingspunten: 

 

- Je ziet dat er een bui wordt afgebeeld, dus onweer ontstaat in een bui. Hierdoor weten we ook waarom 

onweer gepaard gaat met regen. 

- Aan de plussen en minnen in de afbeelding kun je zien dat onweer waarschijnlijk ontstaat door 

spanningsverschillen. Dit wordt ook benadrukt door het label in de afbeelding. 

- Uit het feit dat de groene pijlen naar beneden wijzen en de rode pijl omhoog wijst kun je afleiden dat er 

waarschijnlijk vanuit de lucht en vanuit de aarde een bepaalde soort spanning vrij komt die in combinatie leidt 

tot bliksem.  

- Aan het woord ‘puntontladingsstroom’ zie je dat in de tekst waarschijnlijk uitgelegd gaat worden waarom 

bliksem het hoogste punt altijd treft.  

 

‘Opvallend is dat we nu, terwijl we alleen nog maar naar de titel en afbeelding hebben gekeken, al een hoop weten over 

onweer. Door naar de titel te kijken hebben we kennis opgehaald die we al hadden. Door naar de afbeelding te kijken 

zijn we nog meer te weten gekomen. Zo zie je maar dat een afbeelding bij een tekst erg veel informatie bevat en je 

daardoor goed kan helpen bij het bestuderen van bepaalde onderwerpen. Nu zal het niet altijd zo zijn dat je bij een tekst 

al een hoop voorkennis hebt over het onderwerp. We hebben nu samen voorkennis opgehaald en daardoor hebben we 

waarschijnlijk ook wat meer kennis geactiveerd dan normaal het geval zal zijn. Toch is het belangrijk dat je bij het lezen 

van een titel en het bekijken van de afbeelding probeert de kennis die je hebt te activeren en als je nog geen kennis hebt 

over het onderwerp kun je proberen uit de afbeelding af te leiden waar een tekst over zal gaan. Bij procesbeschrijvende 

afbeeldingen zoals deze kun je vaak al best goed voorspellingen doen over de inhoud van de tekst. Op basis van 

illustratieve of decoratieve afbeeldingen is dit veel moeilijker.’ 

 

Stap 3: Lees de tekst aandachtig door en schakel hierbij naar de afbeelding (slide 18) 

 

‘Nu hebben jullie op basis van de afbeelding nog wat uitgebreider kunnen voorspellen welke informatie de tekst 

waarschijnlijk zal bevatten. Wie wil er nu nagaan of deze verwachtingen kloppen en de derde stap van de leesstrategie 

uitvoeren bij deze tekst?’ 

 

De leerling die de beurt krijgt dient de tekst door te lezen en daarbij telkens hardop te verwoorden wanneer hij/zij naar 

de afbeelding schakelt. Daarbij dient hij/zij aandacht te besteden aan de voorkennis die we hebben opgehaald en te 
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benadrukken welke informatie in de tekst hier iets aan toevoegt. Ook dient hij/zij verbanden te leggen tussen de tekst 

en de afbeelding. De leerling dient in ieder geval geschakeld te hebben op de volgende punten: 

 

- Schakelen aan het einde van de eerste zin (‘spanningsverschil’). 

- Tweede en derde zin voegen toe dat dit verschil op kan lopen tot 300 miljoen volt en dat de top van de bui 

positief is ten opzichte van de ionesfeer en de onderzijde negatief is ten opzichte van de aarde). 

- Schakelen aan het eind van de vierde zin (kijken in de afbeelding hoe de lekstroom vanaf de aarde omhoog 

loopt bij de ‘puntontladingsstroom’). 

- Vijfde zin voegt toe waar de term ‘puntontladingsstroom’ vandaan komt. 

- Schakelen aan het einde van de negende zin (kijken waar de verplaatsende ladingdragers zijn afbeeld). 

- Vanaf zin zes tot het einde wordt uitgelegd hoe bliksem precies ontstaat en wordt ook duidelijk waarom 

bliksem altijd hoge punten treft. 

- De laatste zin voegt toe waarom bliksem gepaard gaat met donder. 

 

Wanneer de leerling klaar is, reflecteren op zijn/haar schakelgedrag. 

 

Stap 4: Controleer of je het materiaal goed hebt bestudeerd  

 

‘Nu hebben we de tekst in zijn geheel doorgenomen en hem verbonden aan de afbeelding. De vraag is echter of we het 

gehele proces nu echt hebben begrepen en dus voldoende hebben bestudeerd. Wie denkt er dat we het materiaal goed 

genoeg hebben bestudeerd en dus stap 3 niet nog eens hoeven te herhalen?’ 

 

De leerling die ‘ja’ antwoord op deze vraag dient proces nog eens na te vertellen om te controleren of het proces goed 

begrepen en onthouden is. De leerling dient in ieder geval de volgende aspecten van het proces te benoemen: 

 

- Onweer ontstaat door een spanningsverschil in een bui (veroorzaakt doordat de top van de bui sterk positief is 

ten opzichte van de ionosfeer en de onderzijde negatief is ten opzichte van de aarde). 

- Vanaf de aarde loopt er een lekstroom omhoog die onder de bui ‘puntontladingsstroom’ heet. 

- Punten (zoals bomen en torens) houden een spanning die afwijkt van de spanning van de bovengelegen bui.  

- Boven de punten is de veldsterkte erg hoog, waardoor alle in de atmosfeer aanwezige ladingdragers zich naar 

deze punten verplaatsen. 

- Het kanaal dat dan boven de punten ontstaat zit vol met geladen deeltjes en geleid hierdoor spanning beter 

dan de rest van de lucht waardoor bliksem ontstaat. 

- Omdat tijdens dit proces de lucht uitzet, wordt er donder veroorzaakt.  

 

Wanneer de leerling niet alle aspecten noemt, kun je hem aanvullen en concluderen dat het niet onverstandig zou zijn 

om stap drie nog eens te herhalen en dus de tekst nog eens samen met de afbeelding te bestuderen, maar dat we dit 

niet in de les zullen gaan doen. Wanneer de leerling wel alle aspecten noemt, kun je concluderen dat het 

studiemateriaal volledig is begrepen en dat stap drie niet nog eens herhaald hoeft te worden. 

 

2.5 Afsluiting eerste lesuur (2 minuten) 

 

- De leerlingen de gelegenheid geven om vragen te stellen: 

 

‘We zijn nu aan het einde gekomen van het eerste gedeelte van de les. Als het goed is hebben jullie nu allemaal een 

beeld van wanneer, waarom en hoe je de leesstrategie toe kan passen. Zijn er misschien nog vragen over iets wat we in 

dit deel van de les hebben behandelt? 

 

- Aankondigen wat we het tweede deel van de les gaan doen: 

 

‘In het tweede deel van de les zullen jullie zelf aan de slag gaan met het toepassen van de strategie door in groepjes aan 

opdrachten te werken. Vervolgens gaan jullie zelf aan de slag met een opdracht. Nu krijgen jullie eerst 10 minuten 

pauze.’ 

 

Pauze (10 minuten): 

 

- Opdeling van de groep leerlingen in 6 groepjes van 4/5 leerlingen en de tafels van de leerlingen per groepje aan elkaar 

schuiven. 

 

- Bij alle zes de groepjes opdrachten 1 (1 per groepje), 2 (iedereen een) en 3 (iedereen een) alvast neerleggen. 
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Lesuur 2 (50 minuten): 
 

3. Opdrachten  
 

3.1 Introductie opdrachten 

 

‘We gaan nu eerst in groepjes oefenen met de leesstrategie door te werken aan twee opdrachten. In de eerste opdracht 

zullen jullie de eerste twee stappen van de leesstrategie toepassen op een tekst en in de tweede opdracht zullen jullie de 

derde en de vierde stap van de leesstrategie toepassen op dezelfde tekst. Na de groepsopdrachten krijgen jullie één 

individuele opdracht waarin je de gehele strategie in een keer zelfstandig toepast op een tekst.’ 

 

3.2 Opdracht 1: toepassen van stappen 1 en 2 (5 minuten opdracht maken/5 minuten nabespreking en reflectie) – 

(slide 19) 

 

Doelen:  

- Leerlingen bewust maken van de informatiewaarde van procesbeschrijvende afbeeldingen bij teksten. 

- Leerlingen laten oefenen met stappen 1 en 2 van de leesstrategiekaart. 

- Leerlingen laten zien dat ze door samenwerking en discussie over de interpretatie van afbeeldingen meer uit een 

afbeelding kunnen halen. 

 

- Uitleg opdracht: 

 

‘We gaan beginnen met de eerste opdracht, waarin jullie de eerste twee stappen van de leesstrategie zelf gaan 

toepassen. Jullie krijgen zometeen alleen een titel en een afbeelding te zien van een procesbeschrijvende geïllustreerde 

tekst. Op basis daarvan wil ik jullie vragen om met je groepje puntsgewijs zoveel mogelijk voorkennis op te halen en 

zoveel mogelijk verwachtingen op te schrijven over het afgebeelde proces. Probeer dus als groepje zoveel mogelijk 

onderdelen van het afgebeelde proces al te benoemen. Het is de bedoeling dat je alle onderdelen puntsgewijs op een 

blaadje hebt staan, dus laat één iemand alles opschrijven. Jullie krijgen hiervoor 5 minuten de tijd. Vervolgens gaan we 

klassikaal na hoeveel voorkennis jullie hebben geactiveerd en welke onderdelen van het proces jullie al wisten te 

benoemen.’ 

 

- Stimuleren interactie leerlingen en actieve rol van alle groepsleden: 

 

‘Het is bij deze opdracht erg belangrijk dat jullie goed samenwerken en allemaal een actieve rol in je groepje spelen. 

Met vier of vijf personen samen heb je namelijk veel meer voorkennis over het proces en kun je dus waarschijnlijk veel 

meer onderdelen van het proces benoemen dan met één of twee personen. Probeer dus allemaal een bijdrage te leveren 

aan het lijstje en overleg veel voordat je dingen opschrijft.’ 

 

- Presenteren titel en afbeelding <tekst tsunami> (slide 20): 

 

‘Op de slide zie je de titel ‘Het ontstaan van een tsunami’ staan en de daarbij horende afbeelding. Denk goed na wat je 

al weet over het proces en kijk goed naar de afbeelding en de woorden in de afbeelding om zoveel mogelijk onderdelen 

van het proces te benoemen. Jullie kunnen nu beginnen. Wanneer je klaar bent wacht je rustig tot alle groepen klaar 

zijn’.  

 

- Tijdens het uitvoeren van de opdracht:  

 

- De rol van begeleider/coach op je nemen. 

- Langs de groepen lopen en in de gaten houden of er goed in interactie wordt samengewerkt en stimuleren dat 

iedereen een actieve rol speelt . 

- Eventuele vragen beantwoorden nog allemaal beantwoorden. 

- Uit jezelf aanwijzingen en feedback geven wanneer je ziet dat groepjes vastlopen. 

 

- Nabespreking opdracht: 

 

� Wat weet je al over het onderwerp van de tekst? 

 

‘Wat voor voorkennis hebben jullie al op weten te halen op basis van alleen de titel en de afbeelding?’ 
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De leerlingen dienen op basis van de titel en de afbeelding voorkennis op te halen. Wanneer het niet soepel verloopt 

ondersteunen met aanknopingspunten: 

 

- Een tsunami ontstaat door een aardbeving onder water. 

- Een tsunami kan erg veel schade aanrichten bij kustgebieden. 

- Een tsunami is een grote golf die met hoge snelheid over het land stroomt. 

- Bij een tsunami trekt het water zich ook gedurende korte tijd terug, zodat een stuk zeegebied droog komt te 

liggen. 

 

� Wat kunnen jullie op basis van de afbeelding al zeggen over het proces? 

  

Aan de groepen vragen wie de eerste stap in het proces wil noemen, de tweede enzovoorts. Wanneer er stappen 

worden overgeslagen deze zelf noemen en vragen of de groepen de stap ook genoemd hadden. De onderdelen van het 

proces in de tekst zijn: 

 

- Een tsunami komt op gang door een onderzeese aardbeving of aardverschuiving. 

- Wanneer de zeebodem omhoog komt, wordt ook de bovenliggende waterkolom omhoog geduwd. 

- De energie van de aardbeving wordt zo omgezet in een lopende golf. 

- De snelheid van de golf wordt steeds hoger. 

- Door de afnemende waterdiepte vlak voor de kust wordt de voorkant van de golf afgeremd, terwijl de 

achterkant van de golf nog de volledige snelheid heeft. 

- Hierdoor neemt de tophoogte van de golf plotseling snel toe.  

- Het klimmen van de golf veroorzaakt zuiging aan de voorkant, waardoor zeewater dat zich tussen de tsunami 

en de kust bevindt omhoog wordt getrokken. 

- Het water komt vervolgens met een enorme kracht terug en rolt als een muur van water over het land heen. 

 

- Reflectie: 

 

‘Zoals jullie zien kun je met behulp van een titel, een afbeelding en je eigen voorkennis al een hele hoop afleiden over 

het gepresenteerde proces. Zeker wanneer je in groepjes samenwerkt kun je vaak al een goed beeld neerzetten van wat 

er in de tekst staat. Op die manier voeg je namelijk alle voorkennis samen. Daarnaast kijkt iedereen anders naar 

afbeeldingen en is het dus zeer nuttig om met een groepje samen naar een afbeelding te kijken en over de interpretatie 

van de afbeelding te discussiëren.’ 

 

‘Wanneer je in je lesboeken een afbeelding tegenkomt die je niet in eerste instantie begrijpt is het dan ook erg nuttig 

om de afbeelding met je leraar of met je klasgenoten te bespreken. Het is zoals ik eerder al zei erg belangrijk dat je 

afbeeldingen bij studieboekteksten goed begrijpt. Alleen het feit dat we op basis van een afbeelding in dit geval bijna 

het gehele proces dat in de tekst beschreven staat kunnen opschrijven benadrukt dit belang nog eens.’ 

 

3.3 Opdracht 2: toepassen van stappen 3 en 4 (5 minuten opdracht maken indivueel/5 minuten overleg/5 minuten 

nabespreking en reflectie) – (slide 21) 

 

Doelen:  

- Leerlingen laten zien hoe een afbeelding kan bijdragen aan het begrip van een tekst en hoe een tekst kan bijdragen 

aan het begrip van een afbeelding. 

- Leerlingen bewust maken van de informatiewaarden van, en het samenspel tussen tekst en afbeelding. 

- Leerlingen laten oefenen met de stappen 3 en 4 van de leesstrategiekaart. 

 

- Uitleg opdracht: 

 

‘In de tweede opdracht gaan we verder met de leesstrategie door de stappen 3 en 4 toe te passen op de tekst over het 

ontstaan van een tsunami. Jullie kunnen zometeen opdracht 2 voor je pakken. De tekst over het ontstaan van een 

tsunami staat hierop en wordt zometeen ook op slide weergegeven. Achter elke zin in de tekst staat een nummer dat bij 

de betreffende zin hoort. Eronder staat een lege tabel met de categorieën: ‘informatie alleen in tekst’ en ‘informatie in 

tekst en afbeelding’. Het is de bedoeling dat je de geïllustreerde tekst eerst individueel goed doorneemt volgens de 

stappen 3 en 4 van de leesstrategie. Daarbij zet je kruisjes op de plaatsen in de tekst waar je naar de afbeelding hebt 

geschakeld. Vervolgens ga je bekijken welke zin in welke categorie van de tabel hoort en plaats je de nummers van de 

zinnen in de tabel. Na 5 minuten is het de bedoeling dat jullie binnen je groepje jullie schakelgedrag met elkaar 

vergelijken en vergelijken hoe jullie de zinnen in de categorieën hebben ingedeeld. Ook hier krijgen jullie 5 minuten de 
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tijd voor. Na deze 5 minuten zullen we klassikaal jullie schakelgedrag bespreken en ook nagaan in welke categorieën 

jullie de zinnen van de tekst geplaatst hebben.’ 

 

- Stimuleren interactie leerlingen en actieve rol van alle groepsleden: 

 

‘Bij deze opdracht is het is vooral belangrijk dat je goed discussieert over jullie schakelgedrag en de plaatsing van de 

zinnen in de categorieën. Soms kan de een namelijk informatie uit de tekst niet terugzien in de afbeelding, terwijl de 

andere dit wel ziet. Daarnaast is het belangrijk dat jullie proberen om een verband te leggen tussen de kruisjes die je in 

de tekst hebt geplaatst en de manier waarop je de zinnen hebt gecategoriseerd.’ 

 

- Presenteren geïllustreerde tekst (slide 22): 

 

‘Op de slide zie je nu de geïllustreerde tekst over het ontstaan van een tsnuami. Jullie kunnen nu opdracht 2 voor jullie 

pakken. Wanneer je klaar bent met het zetten van kruisjes en het invullen van de tabel blijf je rustig wachten tot ik 

aangeef dat je kan beginnen met vergelijken.’ 

 

- Tijdens het uitvoeren van de opdracht:  

 

- De rol van begeleider/coach op je nemen. 

- Ervoor zorgen dat iedereen in de eerste 5 minuten van de opdracht rustig en ongestoord individueel de tekst kan 

bestuderen. 

- Na 5 minuten een sein geven dat iedereen mag beginnen met het vergelijken van het schakelgedrag en de tabellen.  

- Langs de groepen lopen en in de gaten houden of er goed wordt samengewerkt aan de opdracht en of iedereen een 

actieve rol speelt. 

- Hints geven wanneer er vragen zijn, maar niet geheel antwoord geven. 

- Niet meer uit jezelf aanwijzingen geven wanneer je ziet dat groepjes vastlopen. 

 

- Nabespreking opdracht: 

 

De tekst zin voor zin doornemen en hierbij vragen of één iemand kan vertellen: 

 

1. Waar hij de zin heeft ingedeeld en waarom. 

2. Of hij bij de zin geschakeld heeft, waar naartoe en waarom. 

 

Vervolgens: 

 

1. Vragen of er iemand is de informatie anders heeft ingedeeld en waarom. 

2. Vragen welke leerlingen wel geschakeld hebben en welke niet door ze hun hand op te laten steken en de motieven 

achter afwijkend schakelgedrag bevragen.  

 

informatie alleen in tekst  informatie in tekst en afbeelding 

(4) Deze golf kan een lengte tot 200 kilometer 

hebben en heeft een hoge snelheid die 

afhankelijk is van de kracht van de aardbeving 

en de diepte van het water. geen X (detail dat 

niet uitgebeeld kan worden in de afbeelding) 

(1) Een Tsunami is een supergolf die op gang komt door 

een onderzeese aardbeving of aardverschuiving. X (label, 

en afgebeeld in afbeelding door breuklijn) 

(5) De snelheid wordt steeds hoger en kan 

oplopen tot wel 800 kilometer per uur. (hier 

zal een deel van de leerlingen het in deze 

kolom zonder schakelen en een deel van de 

leerlingen het in de andere kolom plaatsen 

met schakelen: in het label staat namelijk wel 

‘versnelde lopende golf’, maar het detail van 

800 km per uur is niet uit de afbeelding te 

lezen) 

(2) Wanneer de zeebodem in zijn geheel omhoog komt, 

wordt ook de bovenliggende waterkolom omhoog geduwd. 

X (geen label, maar wel door blokken en pijlen 

uitgebeeld) 

 (3) De energie van de aardbeving wordt zo omgezet in een 

lopende golf. X (label, en abstracte weergave in de 

afbeelding door pijlen) 

 (6) Vlak voor de kust neemt de waterdiepte snel af. X 
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(geen label, maar wel afgebeeld door oplopende kustlijn) 

 (7) De voorkant van de golf wordt door de weerstand die 

hij van de oplopende bodem ondervindt geremd, terwijl de 

achterkant van de golf nog volledige snelheid heeft. X (hier 

zal mogelijk discussie ontstaan over de plaatsing van de 

zin: de remming van de voorkant van de golf vind je terug 

in een label, de achterkant van de golf die nog een 

volledige snelheid heeft vind je niet terug in een label en 

kun je niet concreet uit de afbeelding afleiden: wel 

impliciet door label ‘versnelde lopende golf’)  

(8) Hierdoor wordt de golf in elkaar gedrukt. X 

(wel schakelen, omdat je verwacht dat dit 

indrukken van de golf in de afbeelding wel 

wordt weergegeven: dit is echter niet het 

geval) 

(9) De tophoogte van de golf zal plotseling sterk toenemen. 

X (label, maar geen letterlijke weergave van dit proces in 

de afbeelding: wel aanduiding plaats) 

 (10) Het klimmen van de golf veroorzaakt zuiging van het 

kustwater aan de voorkant. X (label, maar geen letterlijke 

weergave van dit proces in de afbeelding: wel aanduiding 

plaats) 

(11) Hierdoor wordt zeewater dat zich tussen 

de tsunami en de kust bevindt in de golf 

omhoog getrokken. X (wel schakelen, omdat 

je ook hier verwacht dat het omhoog trekken 

van het water in de golf in de afbeelding 

wordt weergegeven: dit is echter niet het 

geval) 

(12) Het water komt vervolgens met een enorme kracht 

terug. X (label, maar geen letterlijke weergave van dit 

proces in de afbeelding: wel aanduiding plaats) 

(13) De golf rolt als een muur van water over 

het land heen. X (wel schakelen, omdat je ook 

hier verwacht dat dit deel van het proces te 

zien zal zijn in de afbeelding: dit is echter niet 

het geval) 

 

 

- Reflectie: 

 

Ten slotte vragen of iemand het verband heeft gezien tussen de plaatsing van de kruisjes en de categorisering van de 

zinnen. Als er geen antwoord komt uitleggen:  

 

‘Normaal gesproken schakel je vooral na zinnen die in de categorie ‘informatie in tekst en afbeelding’ zijn geplaatst. Dit 

doe je omdat deze zinnen ook daadwerkelijk met de afbeelding in verband kunnen worden gebracht en je dit al weet 

doordat je de afbeelding vooraf hebt bekeken. In dit geval zien we echter ook dat veel mensen geschakeld hebben bij de 

zinnen die in de categorie ‘informatie alleen in tekst’ passen. Dit komt, omdat je bij deze tekst verwacht dat veel zinnen 

ook in de afbeelding zullen terugkomen terwijl dit na schakelen niet het geval blijkt te zijn. We kunnen daardoor 

concluderen dat de afbeelding het proces niet volledig weergeeft. Dit is echter ook moeilijk bij een ingewikkeld proces, 

zoals het ontstaan van een tsunami. De tekst voegt in dit geval dus niet alleen details toe, maar ook noodzakelijke uitleg 

over het proces. Daarom is het belangrijk om de tekst ook altijd grondig te lezen en je daarbij af te vragen welke 

informatie de tekst toevoegt.’ 

 

3.4 Opdracht 3: toepassen van de gehele leesstrategie (10 minuten opdracht maken indivueel/5 minuten tekst 

toelichten aan elkaar/5 minuten nabespreking en reflectie) – (slide 23) 

 

Doelen:  

- Leerlingen leren de gehele leesstrategie zelfstandig toe te passen op een tekst 

- Leerlingen laten oefenen met de gehele leesstrategiekaart 

- Leerlingen laten inzien dat zij door de gehele strategie toe te passen een tekst zo goed begrijpen dat ze hem 

kunnen uitleggen aan medeleerlingen 

 

- Uitleg opdracht: 
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‘We gaan in deze opdracht de leesstrategie in zijn geheel zelfstandig toepassen op een tekst. Voor jullie ligt ook 

opdracht 3. Deze mogen jullie erbij pakken. De bedoeling is dat je zonder te overleggen de gehele leesstrategie toepast 

op de tekst. Hierbij is het de bedoeling dat je net als in opdracht 1 te werk te gaat en bij het uitvoeren van stappen 1 en 

2 van de leesstrategie je voorkennis en verwachtingen over de tekst opschrijft op de stippellijnen. Ook is het de 

bedoeling dat je net als in opdracht 2 bij de stappen 3 en 4 van de leesstrategie elke zin indelen in één van de twee 

categorieën in de tabel die op de achterkant staat en kruisjes zetten op de momenten dat je schakelt. Uiteindelijk zal je 

bij het lezen van teksten niet telkens je voorkennis en verwachtingen opschrijven en iedere zin in een tabel indelen. Voor 

nu is het echter goed om het wel te doen, omdat we de opdracht dan beter na kunnen bespreken.’ 

 

‘Het is bij deze opdracht de bedoeling dat je de geïllustreerde tekst goed bestudeerd. Blijf stap 3 dus herhalen totdat je 

het denkt dat je het materiaal ook echt goed bestudeerd hebt. Jij en je buurman krijgen namelijk allebei een andere 

tekst voor je. Je krijgt 10 minuten de tijd voor het individueel bestuderen van de tekst volgens de leesstrategie en 

daarna krijgen jullie per koppel 5 minuten de tijd om met behulp van de afbeelding aan elkaar het proces dat 

beschreven wordt in de tekst zo volledig mogelijk uit te leggen. Wanneer je dit goed lukt, weet je dat je het materiaal 

voldoende hebt bestudeerd. Na deze 5 minuten gaan we de opdracht ook nog even klassikaal nabespreken.’ 

 

- Benadrukken zelfstandig werken: 

 

‘Wanneer jullie tijdens het individueel bestuderen van de geïllustreerde tekst problemen ondervinden kun je het aan mij 

of aan een medeleerling vragen, maar probeer zo zelfstandig mogelijk te werken. Als geheugensteuntje kun je gebruik 

maken van de leesstrategiekaart. Jullie kunnen nu beginnen met het bestuderen van de tekst. Over 10 minuten geef ik 

een seintje en dan kunnen jullie de processen aan je buurvrouw of buurman uit gaan leggen.  

 

- Tijdens het uitvoeren van de opdracht:  

 

- De rol van begeleider/coach op je nemen  

- Proberen zo min mogelijk feedback en aanwijzingen te geven en de leerlingen wel in lichte mate elkaar laten helpen 

wanneer ze problemen ondervinden. 

- Ervoor zorgen dat de leerlingen de eerste 10 minuten rustig en zonder onderbrekingen kunnen werken aan de 

gegeven opdracht. 

- Na 10 minuten een seintje geven dat de leerlingen elkaar het proces uit kunnen gaan leggen gedurende 5 minuten. 

- Tijdens de 5 minuten proces uitleggen zorg dragen dat iedereen ook echt bezig is met het uitleggen van het proces of 

het luisteren naar het proces van een ander. 

 

- Nabespreking door vragen te stellen aan de leerlingen: 

 

‘Als het goed is hebben jullie allemaal zelfstandig de tekst doorgenomen volgens de leesstrategie’ 

 

� Hoe is dit jullie afgegaan? 

� Hoe ging het voorkennis activeren en verwachtingen formuleren bij degene die de tekst over het 

broeikaseffect hadden? Wat voor voorkennis wisten jullie zoal op te halen? (slide 24) 

� Hoe ging het voorkennis activeren en verwachtingen formuleren bij degene die de tekst over irrigatie en 

verzilting hadden? Wat voor voorkennis wisten jullie zoal op te halen? (slide 25) 

� Hoe ging het uitvoeren van de stappen 3 en 4 bij degene die de tekst over het broeikaseffect hadden? Hebben 

jullie veel geschakeld, waar hebben jullie geschakeld en hebben jullie vaak moeten herlezen? (slide 24) 

� Hoe ging het uitvoeren van de stappen 3 en 4 bij degene die de tekst over irrigatie en verzilting hadden? 

Hebben jullie veel geschakeld, waar hebben jullie geschakeld en hebben jullie vaak moeten herlezen? (slide 

25) 

� Hoe ging het beschrijven van de processen aan elkaar?  

� Is jullie tijdens het beschrijven van de processen aan elkaar iets opgevallen over de moeilijkheidsgraad van de 

geïllustreerde teksten?  

 

- Reflectie: 

 

‘De teksten die jullie net hebben gelezen zijn vrij moeilijk en toch heb ik de indruk gekregen dat jullie de processen 

beschreven in de teksten goed aan elkaar hebben weten uit te leggen. Volgens mij gaat het toepassen van de 

leesstrategie ook al erg goed. Jullie weten goed jullie voorkennis te activeren en kunnen op basis van een afbeelding 

goed verwachtingen vormen over de inhoud van de tekst. Ook kan ik op basis van de nabespreking afleiden dat jullie erg 

goed weten wanneer het nuttig is om te schakelen tussen de tekst en de afbeelding. Hebben jullie zelf ook al het idee 

dat jullie de leesstrategie goed onder de knie hebben?’  
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5. Samenvatting en afsluiting (5 minuten) 
 

5.1 Samenvatting van de inhoud van de les (3 minuten) - (slide 26) 

 

- Motiveren leerlingen om de leesstrategie toe te passen in hun dagelijkse onderwijssituaties:  

 

‘In deze twee lesuren tijd heb ik jullie geprobeerd een leesstrategie bij te brengen die jullie kunnen gebruiken in vele 

dagelijkse onderwijssituaties nu in het middelbaar onderwijs, maar ook over iets meer dan een jaar in je HBO- of WO 

vervolgopleiding. Wanneer je de leesstrategie goed gebruikt kan dit je helpen effectief een tekst te leren en dit  kan 

ervoor zorgen dat je de tekst in je studieboeken beter begrijpt en dus beter presteert op examens en in de toekomst 

tentamens.’  

 

- Samenvatten van de leesstrategie: 

 

‘Jullie weten nu als het goed is allemaal dat je de strategie toe kan passen op allerlei soorten teksten. Wanneer je een 

tekst gaat lezen begin je met het lezen van de titel waarna je probeert zoveel mogelijk voorkennis op te halen over het 

onderwerp van de tekst en zoveel mogelijk verwachtingen over de inhoud van de tekst probeert te formuleren. Als je het 

handig vindt, kun je deze ook opschrijven. Zoals jullie weten ga je vervolgens de afbeelding bekijken. In deze les hebben 

we alleen procesbeschrijvende teksten gebruikt. De afbeeldingen bij deze teksten beelden een proces uit en hebben 

daarom een erg hoge informatiewaarde. We hebben in deze les daarom telkens erg veel aandacht aan de afbeelding 

besteed. Op basis van de afbeeldingen konden we namelijk al veel afleiden over het in de tekst beschreven proces. Dit is 

echter niet altijd het geval. Wanneer een afbeelding slechts ter illustratie of decoratie is opgenomen en dus een lage 

informatiewaarde heeft kun je niet veel van de inhoud van de tekst afleiden uit de afbeelding. Je besteed dan uiteraard 

ook minder aandacht aan de afbeelding.’ 

 

‘Tijdens het maken van de opdrachten hebben we ook gezien dat zelfs een afbeelding bij een procesbeschrijvende tekst 

meestal niet alle informatie in de tekst weergeeft. Daarom is het belangrijk dat je daarna de tekst ook goed door gaat 

lezen. Omdat het voor een goed begrip van de gepresenteerde stof belangrijk is dat je de tekst aan de afbeelding 

koppelt is het belangrijk dat je tijdens het lezen van de tekst veel naar de afbeelding schakelt wanneer je informatie 

herkent uit de afbeelding. Bij de geïllustreerde teksten die we vandaag hebben behandelt kwam meestal erg veel 

informatie in de tekst ook terug in de afbeelding. Hierdoor hebben we erg veel geschakeld tussen de tekst en de 

afbeelding. Wanneer een afbeelding slechts ter illustratie of decoratie is opgenomen zal waarschijnlijk niet veel van de 

informatie in de tekst terugkomen in de afbeelding. Je zal dan vanzelfsprekend ook minder hoeven te schakelen tussen 

de tekst en de afbeelding.’ 

 

‘Ten slotte is het belangrijk dat je niet vergeet je tijdens en na het bestuderen van de tekst af te vragen of je de inhoud 

van de tekst hebt begrepen en de tekst dus ook daadwerkelijk goed genoeg hebt bestudeerd. Hier hebben we in de 

opdrachten niet veel mee geoefend, omdat iedereen dit op zijn eigen manier doet. Zo zal de een na het lezen van een 

alinea of zelfs na het lezen van een zin soms al besluiten nog eens terug te lezen, terwijl een ander misschien pas na het 

lezen van de gehele tekst delen van de tekst gaat herlezen. Het maakt niet uit welke manier je voorkeur heeft. Het is 

alleen wel belangrijk dat je stap 3 blijft herhalen en de tekst en de afbeelding dus blijft bestuderen totdat je het idee 

hebt dat je deze goed genoeg hebt bestudeerd.’ 

 

5.2 Afsluiting van de les (2 minuten) - (slide 27) 

 

- Mogelijkheid geven tot het stellen van vragen: 

 

‘Zijn er ten slotte misschien nog laatste vragen over het gebruik van de leesstrategie of andere vragen?’ 

 

- Aanzetten tot het gebruik van de leesstrategiekaart: 

 

‘Ik kan me goed voorstellen dat het vrij lastig zal zijn om de leesstrategie te onthouden en ook daadwerkelijk toe te 

gaan passen wanneer je teksten in je studieboeken gaat lezen. Daarom heb ik jullie de leesstrategiekaart ook gegeven. 

Wanneer je deze een tijdje bij je houdt tijdens het studeren zal je er sneller aan denken de strategie te gebruiken en zul 

je de strategie makkelijker toe kunnen passen. Wanneer je de strategiekaart goed gebruikt zul je naar verloop van tijd 

de kaart niet meer nodig hebben, omdat je de strategie eigen hebt gemaakt. Dan hoef je er waarschijnlijk niet eens 

meer over na te denken en lees je teksten vanzelf volgens de strategie.’ 
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- Afsluiting: 

 

‘Ik wil jullie heel veel succes wensen met het gebruik van de leesstrategie. Ik hoop dat jullie deze les leuk en nuttig 

hebben gevonden. Zoals jullie weten kom ik maandag weer bij een deel van jullie terug en dan zal ik een aantal van 

jullie vragen om de leesstrategie die jullie vandaag hebben geleerd toe te passen bij het lezen van een aantal teksten.’ 

 

‘Net als de vorige keer heb ik een lijstje gemaakt met namen van degene die maandag mee zullen doen aan het 

onderzoek en daarachter de tijden waarop zij in het kamertje tegenover lokaal 13 aanwezig moeten zijn. Als je wilt, kun 

je nu alvast kijken of en hoe laat je maandag aan het onderzoek mee zal doen. Het lijstje hang ik vanmiddag ook al op 

bij de conciërge en op de deur van het kamertje. Daarnaast zullen de docenten waar je maandag les van hebt ook een 

lijstje hebben.’ 

 

‘Over een maand, namelijk maandag 15 juni zal ik voor de laatste keer bij jullie terugkomen en dan zal er nog een 

afname zijn. De leerlingen die aanstaande maandag mee zullen doen aan het onderzoek, zullen dan ook weer op 

hetzelfde tijdstip meedoen. Je kunt deze tijd op maandag 15 juni dus ook alvast in je agenda zetten.’ 
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Bijlage 7 - Powerpoint presentatie instructie  
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Bijlage 8 - Leesstrategiekaart instructie 
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Bijlage 9 - Opdrachten instructie 

 

Opdracht 1: toepassen van stappen 1 en 2  
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Opdracht 2: toepassen van stappen 3 en 4 

informatie alleen in tekst  informatie in tekst en afbeelding 
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Opdracht 3: de gehele leesstrategie toepassen 
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Opdracht 3: de gehele leesstrategie toepassen 
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Bijlage 10 – Instructies oogmetingonderzoek 

 

Instructie oogmetingonderzoek meetmoment 1: beide groepen 

 
Vandaag zul je deelnemen aan een oogmetingonderzoek. Zo meteen krijg je op het scherm materiaal over twee 

biologische processen te zien. Bestudeer het materiaal goed, want je krijgt naderhand een vragenlijst voorgelegd over 

de processen. Je krijgt voor je deelname geen cijfer, maar we willen wel graag dat je je best doet.  

 

Het is belangrijk dat je makkelijk gaat zitten achter de computer. We gaan dan eerst calibreren, om te controleren of de 

computer jouw oogbewegingen kan volgen. Na de calibratie krijg je het materiaal te zien over de biologische 

processen. Houdt er tijdens het bestuderen van het materiaal rekening mee dat je niet te veel kan bewegen en dat je 

naar het scherm blijft kijken. Druk op de spatiebalk wanneer je naar het volgende proces wil gaan. Wanneer je klaar 

bent krijg je een geprinte vragenlijst en kun je beginnen met het maken van de vragen bij het materiaal. 

 

Succes! 

 

Instructie oogmetingonderzoek meetmoment 2: controle groep 

 
Vandaag zul je, net als vorige week, deelnemen aan een oogmetingonderzoek. Zo meteen krijg je op het scherm weer 

materiaal over twee andere biologische processen te zien. Bestudeer het materiaal goed, want je krijgt naderhand een 

vragenlijst voorgelegd over de processen. Je krijgt voor je deelname geen cijfer, maar we willen wel graag dat je je best 

doet.  

 

Het is belangrijk dat je makkelijk gaat zitten achter de computer. We gaan dan eerst calibreren, om te controleren of de 

computer jouw oogbewegingen kan volgen. Na de calibratie krijg je het materiaal te zien over de biologische 

processen. Houdt er tijdens het bestuderen van het materiaal rekening mee dat je niet te veel kan bewegen en dat je 

naar het scherm blijft kijken. Druk op de spatiebalk wanneer je naar het volgende proces wil gaan. Wanneer je klaar 

bent krijg je een geprinte vragenlijst en kun je beginnen met het maken van de vragen bij het materiaal. 

 

Succes! 

 
Instructie oogmetingonderzoek meetmoment 2: experimentele groep 

 

Vandaag zul je, net als vorige week, deelnemen aan een oogmetingonderzoek. Zo meteen krijg je op het scherm weer 

materiaal over twee andere biologische processen te zien. Bestudeer het materiaal goed, want je krijgt naderhand een 

vragenlijst voorgelegd over de processen. Je krijgt voor je deelname geen cijfer, maar we willen wel graag dat je je best 

doet.  

 

Afgelopen vrijdag heb je een instructie gevolgd waarin je een leesstrategie hebt geleerd.  

Dit keer zou ik je willen vragen de strategie die je vrijdag hebt geleerd toe te passen bij het bestuderen van het 

materiaal.  

 

Het is belangrijk dat je makkelijk gaat zitten achter de computer. We gaan dan eerst calibreren, om te controleren of de 

computer jouw oogbewegingen kan volgen. Na de calibratie krijg je het materiaal te zien over de biologische 

processen. Houdt er tijdens het bestuderen van het materiaal rekening mee dat je niet te veel kan bewegen en dat je 

naar het scherm blijft kijken. Druk op de spatiebalk wanneer je naar het volgende proces wil gaan. Wanneer je klaar 

bent krijg je een geprinte vragenlijst en kun je beginnen met het maken van de vragen bij het materiaal. 

 

Succes! 
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Instructie oogmetingonderzoek meetmoment 3: beide groepen 

 
Vandaag zul je, net als ongeveer een maand geleden, deelnemen aan een oogmetingonderzoek. Zo meteen krijg je op 

het scherm weer materiaal over twee andere biologische processen te zien. Bestudeer het materiaal goed, want je 

krijgt naderhand een vragenlijst voorgelegd over de processen. Je krijgt voor je deelname geen cijfer, maar we willen 

wel graag dat je je best doet.  

 

Het is belangrijk dat je makkelijk gaat zitten achter de computer. We gaan dan eerst calibreren, om te controleren of de 

computer jouw oogbewegingen kan volgen. Na de calibratie krijg je het materiaal te zien over de biologische 

processen. Houdt er tijdens het bestuderen van het materiaal rekening mee dat je niet te veel kan bewegen en dat je 

naar het scherm blijft kijken. Druk op de spatiebalk wanneer je naar het volgende proces wil gaan. Wanneer je klaar 

bent krijg je een geprinte vragenlijst en kun je beginnen met het maken van de vragen bij het materiaal. 

 

Succes! 
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Bijlage 11 - Gegevens respondenten  

 

PP Naam Versie Conditie m/v Leeftijd Klas Profiel Dyslectisch? 

01 Tom van Berkel 1/2/3 Exp. M 16 5a EM Nee 

02 Marijke Groen 2/3/1 Exp. V 16 5a EM Nee 

03 Iris de Haan 3/1/2 Exp. V 17 5a EM Nee 

04 Rob van Hoff 1/2/3 Exp. M 17 5a EM Nee 

05 Iris Kooi 2/3/1 Exp. V 17 5a EM Nee 

06 Eline van den Brink 3/1/2 Exp. V 16 5c CM Nee 

07 Mariëlle Jacobs 1/2/3 Exp.  V 16 5c CM Nee 

08 Anjélica Bisschop 2/3/1 Exp. V 16 5a EM Nee 

09 Jessie Bouman 3/1/2 Exp. V 16 5a CM Nee 

10 Michelle Bronkhorst 1/2/3 Exp. V 16 5a CM Nee 

11 Annemijn Dijkstra 2/3/1 Exp. V 17 5a EM Nee 

12 Amanda de Graaf 3/1/2 Exp. V 15 5a EM Nee 

13 Bart Wijnholds 1/2/3 Exp. M 16 5a EM Nee 

14 Wouter Groen 2/3/1 Exp. M 17 5a EM Nee 

15 Michelle Keek 3/1/2 Exp.  V 17 5c CM Nee 

16 Jochem Tissink 1/2/3 Exp.  M 16 5c EM Nee 

17 Jelle Nagelhoud 2/3/1 Exp. M 17 5a EM Nee 

18 Vincent Pap 3/1/2 Exp. M 17 5a EM Nee 

19 Hayo Raaphorst 1/2/3 Exp. M 16 5a EM Nee 

20 Sarah van Mechelen 2/3/1 Exp. V 16 5c CM Nee 

21 Matthijs van der Kooij 3/1/2 Exp. M 17 5c CM Nee 

22 Thomas Poiesz 1/2/3 Exp.  M 17 5c CM Nee 

23 Rianne Sanders 2/3/1 Exp. V 18 5a CM Nee 

24 Jasper Sels 3/1/2 Exp. M 17 5c CM Nee 

25 Bart Ursem 1/2/3 Exp. M 17 5c EM Nee 

26 Loïs Schut 3/1/2 Exp. V 17 5a EM Nee 

27 Laura Morren 2/3/1 Exp. V 17 5a CM Nee 

28 Mark Luiting 1/2/3 Exp. M 16 5a EM Nee 

29 Vera Nijwening 2/3/1 Exp. V 17 5a EM Nee 

30 Désiréé Roelse 3/1/2 Exp. V 17 5a EM Nee 

31 Nimfa Yeh 1/2/3 Exp. V 17 5a EM Nee 

41 Reimer Stoeten 1/2/3 Cont. M 16 5a EM Nee 

42 Debby Markusse 2/3/1 Cont. V 17 5a NG  

 

Nee 

43 Josine Tiggelmans 3/1/2 Cont. V 17 5a EM Nee 

44 

 

Laura Voskuilen 1/2/3 Cont. V 17 5a EM Nee 

45 Bente Dros 2/3/1 Cont. V 17 5a EM Nee 

46 

 

Bart Strijker 3/1/2 Cont. M 16 5a EM Nee 

47 

 

Roanne de Kruijk 1/2/3 Cont. V 15 5a EM Nee 

48 Lidewij Peters 2/3/1 Cont. V 17 5a EM Nee 

49 Tamar Gideonse 3/1/2 Cont. V 16 5a EM Nee 

50 Giovanna van de Harm 1/2/3 Cont. V 16 5a EM Nee 

51 Rick Kaspers 2/3/1 Cont. M 16 5a NT Nee 

52 Lennart Scholthuis 3/1/2 Cont. M 17 5a EM Nee 

53 Jantine Broek 1/2/3 Cont. V 16 5b CM Nee 

54 Roel Bellinga 2/3/1 Cont. M 17 5a EM Nee 

55 Floris van de Breggen 3/1/2 Cont. M 17 5a EM Nee 

56 Tim Eefink 1/2/3 Cont. M 16 5a EM Nee 

57 Hanneke Boon 2/3/1 Cont. V 16 5a CM Nee 
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58 Annemijn Storm 3/1/2 Cont. V 16 5b CM Nee 

59 Jeroen Homan Free 1/2/3 Cont. M 18 5b NT  Nee 

60 Thomas de Groot 2/3/1 Cont. M 16 5b EM Nee 

61 Niek Kingma 3/1/2 Cont. M 17 5b NT 

 

Nee 

62 Sylvia Koopman 1/2/3 Cont. V 18 5b CM Nee 

63 Rein van de Brug 2/3/1 Cont. M 17 5b NG  Nee 

64 Danny Wolf 3/1/2 Cont. M 17 5a EM Nee 

65 Maarten Labots 2/3/1 Cont. M 16 5b CM Nee 

66 Nienke van Meekeren 3/1/2 Cont. V 17 5b EM Nee 

67 Woutje Hommes 1/2/3 Cont. V 16 5b CM Nee 

68 Wendela Troll 2/3/1 Cont. V 17 5c NT Nee 

69 Noortje van Odijk 1/2/3 Cont. V 15 5c NG  

 

Nee 

70 Jim Surie 3/1/2 Cont. M 17 5c EM Nee 

71  Bart Sluis 2/3/1 Cont. M 15 5b NT Nee 
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Bijlage 12 – Extra vragen meetmoment 3 experimentele groep 

 

Vraag 1: Heb je bij het bestuderen van het materiaal de strategie toegepast die je een maand 
geleden hebt geleerd? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Vraag 2: Heb je het gevoel dat het maken van de vragen steeds beter gaat nadat je de 
leesstrategieinstructie hebt gevolgd? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Vraag 3: Heb je de leesstrategie die je geleerd hebt ook toegepast tijdens het bestuderen van 
teksten in je studieboeken de afgelopen maand? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Vraag 4: Heb je nog gebruik gemaakt van de leesstrategiekaart? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Vraag 5: Heb je het idee dat de leesstrategie je helpt bij het leren? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 



 93 

Bijlage 13 - Codeboek 

 
Variabele Label Waarde 

subject Respondent nummer none 

recording Meting nummer none 

meting Meetmoment 1 = meetmoment 1 

2 = meetmoment 2 

3 = meetmoment 3 

conditie Conditie 0 = controle conditie 

1 = experimentele conditie 

instructie Instructie 0 = nee 

1 = ja 

2 = alleen instructie met 

strategiekaart 

school School none 

versie Tekstversie 1 = varen/eiwit 

2 = chrom/eicel 

3 = malar/water 

item Tekstonderwerp none 

item_nummer Tekstonderwerp nummer 1 = varen 

2 = eiwit 

3 = chrom 

4 = eicel 

5 = malar 

6 = water 

geslacht Geslacht 1 = man 

2 = vrouw 

leeftijd Leeftijd none 

klas Klas none 

profielkeuze Profielkeuze 1 = E&M 

2 = C&M 

3 = N&T 

4 = N&G 

biologie Biologie als keuzevak of in profiel 0 = nee 

1 = ja 

dyslectisch Dyslectisch 0 = nee 

1 = ja 

oogbewegingen Oogbewegingen meenemen of niet 

meenemen 

0 = niet meenemen 

1 = meenemen 

tekst1e Leestijd eerste leersronde none 

herlezen1e Leestijd herlezen tijdens eerste 

leesronde 

none 

tekst2e Leestijd tweede leesronde none 

herlezen2e Leestijd herlezen tijdens tweede 

leesronde 

none 

beeldvoortekst Kijktijd op beeld voor tekst none 

beeld1e Kijktijd op beeld eerste leesronde none 

beeldtussenrondes Kijktijd op beeld tussen leesrondes none 

beeld2e Kijktijd op beeld tweede leesronde none 

totaaltijd Totale kijktijd op tekst en beeld 

(spatie) 

none 

som_totaaltijd Totale kijktijd op tekst en beeld 

(opgeteld: tekst1e + tekst2e + 

beeld1e + beeldtussenrondes + 

beeld2e + beeldvoortekst) 

none 

verhouding_totaaltijd Kijktijd (opgeteld) / kijktijd (spatie) none 

schakel1e Hoeveelheid schakelingen eerste 

leesronde 

none 
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schakel2e Hoeveelheid schakelingen tweede 

leesronde 

none 

retention_a Retention a 0 = niet juist benoemd 

1 = juist benoemd 

retention_b Retention b 0 = niet juist benoemd 

1 = juist benoemd 

retention_c Retention c 0 = niet juist benoemd 

1 = juist benoemd 

retention_d Retention d 0 = niet juist benoemd 

1 = juist benoemd 

retention_e Retention e 0 = niet juist benoemd 

1 = juist benoemd 

retention_f Retention f 0 = niet juist benoemd 

1 = juist benoemd 

retention_g Retention g 0 = niet juist benoemd 

1 = juist benoemd 

transfer_a Transfer antwoord 0 = niet juist benoemd 

1 = juist benoemd 

transfer_b Transfer uitleg 0 = niet juist benoemd 

1 = juist benoemd 

matching_a Matching a 0 = niet juist benoemd 

1 = juist benoemd 

matching_b Matching b 0 = niet juist benoemd 

1 = juist benoemd 

som_retention Somscore retention vragen none 

gem_som_retention Gemiddelde somscore retention 

vragen 

none 

som_retention_omgerekend Omgerekende somscore retention 

vragen (gemiddelde x 5) 

none 

som_transfer Somscore transfer vragen none 

som_matching Somscore matching vragen none 

som_begrip_totaal Somscore begripsvragen totaal 

(omgerekende somscore retention 

+ somscore transfer + somscore 

matching) 

none 

strategie_toegepast_onderzoek Extra vraag meting 3: Heb je bij het 

bestuderen van het materiaal de 

strategie toegepast die je een 

maand geleden hebt geleerd? 

0 = nee 

1= ja 

vragen_maken Extra vraag meting 3: Heb je het 

gevoel dat het maken van de 

vragen steeds beter gaat nadat je 

de leesstrategieinstructie hebt 

gevolgd? 

0 = nee 

1= ja 

strategie_toegepast_studeren Extra vraag meting 3: Heb je de 

leesstrategie die je geleerd hebt 

ook toegepast tijdens het 

bestuderen van teksten in je 

studieboeken afgelopen maand? 

0 = nee 

1= ja 

gebruik_leesstrategiekaart Extra vraag meting 3: Heb je nog 

gebruik gemaakt van de 

leesstrategiekaart? 

0 = nee 

1= ja 

effectiviteit_leesstrategie Extra vraag meting 3: Heb je het 

idee dat de leesstrategie je helpt bij 

het leren? 

0 = nee 

1= ja 

som_kijktijd_beeld_tijdens_lezen Totale kijktijd op beeld tijdens en 

tussen leesrondes 

none 

som_schakelen Somscore schakelen 1e meting en 

schakelen 2e meting 

none 
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som_retention_definitief Somscore retention zonder 

onbetrouwbare items 

none 

gem_som_retention_definitief Gemiddelde somscore rentention 

zonder onbetrouwbare items 

none 

som_retention_omgerekend_defini

tief 

Omgerekende somscore retention 

vragen zonder onbetrouwbare 

items (gemiddelde x 5) 

none 

som_begrip_totaal_definitief Somscore begripsvragen totaal 

(omgerekende somscore retention 

definitief + somscore tansfer + 

somscore matching) 

none 
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Bijlage 14 - SPSS output per paragraaf 

 
4.1 Effecten van de instructie op kijktijd 

 

4.1.1. Kijktijd op beeld voor tekst 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:Kijktijd op beeld voor tekst   

Meetmoment Conditie Mean Std. Deviation N 

controle conditie 292,70 471,125 46 

experimentele conditie 493,16 1355,022 51 

meetmoment 1 

Total 398,09 1034,631 97 

controle conditie 395,18 1076,803 39 

experimentele conditie 2765,70 6593,513 50 

meetmoment 2 

Total 1726,93 5109,515 89 

controle conditie 313,00 585,779 45 

experimentele conditie 1457,46 3007,347 37 

meetmoment 3 

Total 829,40 2129,400 82 

controle conditie 330,47 733,422 130 

experimentele conditie 1575,09 4421,851 138 

Total 

Total 971,35 3268,172 268 

 

Drie meetmomenten: 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Kijktijd op beeld voor tekst    

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 2,350E8 5 4,701E7 4,706 ,000 

Intercept 2,399E8 1 2,399E8 24,022 ,000 

meting 6,514E7 2 3,257E7 3,261 ,040 

conditie 1,013E8 1 1,013E8 10,145 ,002 

meting * conditie 5,424E7 2 2,712E7 2,716 ,068 

Error 2,617E9 262 9987735,267   

Total 3,105E9 268    

Corrected Total 2,852E9 267    

a. R Squared = ,082 (Adjusted R Squared = ,065)   
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Multiple Comparisons 

Kijktijd op beeld voor tekst 

Bonferroni 

     

95% Confidence Interval 

(I) Meetmoment (J) Meetmoment 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

meetmoment 2 -1328,84
*
 463,884 ,014 -2446,54 -211,14 meetmoment 1 

meetmoment 3 -431,31 474,097 1,000 -1573,62 711,00 

meetmoment 1 1328,84
*
 463,884 ,014 211,14 2446,54 meetmoment 2 

meetmoment 3 897,53 483,760 ,194 -268,06 2063,13 

meetmoment 1 431,31 474,097 1,000 -711,00 1573,62 meetmoment 3 

meetmoment 2 -897,53 483,760 ,194 -2063,13 268,06 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 9987735,267. 

   

*. The mean difference is significant at the ,05 level.    

 

 

Twee meetmomenten: 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Kijktijd op beeld voor tekst 
   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 2,061E8 3 6,868E7 5,492 ,001 

Intercept 1,791E8 1 1,791E8 14,318 ,000 

conditie 7,599E7 1 7,599E7 6,076 ,015 

meting 6,485E7 1 6,485E7 5,185 ,024 

conditie * meting 5,414E7 1 5,414E7 4,329 ,039 

Error 2,276E9 182 1,251E7 
  

Total 2,681E9 186 
   

Corrected Total 2,482E9 185 
   

a. R Squared = ,083 (Adjusted R Squared = ,068)   
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Controle conditie: 

 

Tests of Between-Subjects Effects
b
 

Dependent Variable:Kijktijd op beeld voor tekst   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 221673,741
a
 1 221673,741 ,340 ,561 

Intercept 9986716,941 1 9986716,941 15,336 ,000 

meting 221673,741 1 221673,741 ,340 ,561 

Error 5,405E7 83 651196,741   

Total 6,408E7 85    

Corrected Total 5,427E7 84    

a. R Squared = ,004 (Adjusted R Squared = -,008)   

b. Conditie = controle conditie    

 

 

Experimentele conditie: 

 

Tests of Between-Subjects Effects
b
 

Dependent Variable:Kijktijd op beeld voor tekst 
  

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1,304E8 1 1,304E8 5,809 ,018 

Intercept 2,681E8 1 2,681E8 11,946 ,001 

meting 1,304E8 1 1,304E8 5,809 ,018 

Error 2,222E9 99 2,244E7 
  

Total 2,617E9 101 
   

Corrected Total 2,352E9 100 
   

a. R Squared = ,055 (Adjusted R Squared = ,046)   

b. Conditie = experimentele conditie    
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Meetmoment 1: 

 

Tests of Between-Subjects Effects
b
 

Dependent Variable:Kijktijd op beeld voor tekst   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 971889,681
a
 1 971889,681 ,907 ,343 

Intercept 1,494E7 1 1,494E7 13,939 ,000 

conditie 971889,681 1 971889,681 ,907 ,343 

Error 1,018E8 95 1071498,574   

Total 1,181E8 97    

Corrected Total 1,028E8 96    

a. R Squared = ,009 (Adjusted R Squared = -,001)   

b. Meetmoment = meetmoment 1    

 

Meetmoment 2: 

 

Tests of Between-Subjects Effects
b
 

Dependent Variable:Kijktijd op beeld voor tekst   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1,231E8 1 1,231E8 4,926 ,029 

Intercept 2,189E8 1 2,189E8 8,759 ,004 

conditie 1,231E8 1 1,231E8 4,926 ,029 

Error 2,174E9 87 2,499E7   

Total 2,563E9 89    

Corrected Total 2,297E9 88    

a. R Squared = ,054 (Adjusted R Squared = ,043)   

b. Meetmoment = meetmoment 2    
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4.1.2 Kijktijd op beeld tijdens & tussen leesrondes 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:Totale kijktijd op beeld tijdens en tussen leesrondes 

Meetmoment Conditie Mean Std. Deviation N 

controle conditie 10235,89 10061,246 46 

experimentele conditie 10028,57 9053,698 51 

meetmoment 1 

Total 10126,89 9494,956 97 

controle conditie 15096,72 9502,085 39 

experimentele conditie 29510,44 18959,390 50 

meetmoment 2 

Total 23194,31 17054,862 89 

controle conditie 16408,49 10848,329 45 

experimentele conditie 21305,70 11017,389 37 

meetmoment 3 

Total 18618,21 11130,507 82 

controle conditie 13830,81 10462,360 130 

experimentele conditie 20110,80 16150,847 138 

Total 

Total 17064,53 14022,041 268 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Totale kijktijd op beeld tijdens en tussen leesrondes  

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1,325E10 5 2,650E9 17,692 ,000 

Intercept 7,725E10 1 7,725E10 515,682 ,000 

meting 7,299E9 2 3,650E9 24,364 ,000 

conditie 2,679E9 1 2,679E9 17,883 ,000 

meting * conditie 2,506E9 2 1,253E9 8,363 ,000 

Error 3,925E10 262 1,498E8   

Total 1,305E11 268    

Corrected Total 5,250E10 267    

a. R Squared = ,252 (Adjusted R Squared = ,238)   
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Controle conditie: 

 

Tests of Between-Subjects Effects
b
 

Dependent Variable:Totale kijktijd op beeld tijdens en tussen leesrondes  

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 9,560E8 2 4,780E8 4,611 ,012 

Intercept 2,503E10 1 2,503E10 241,492 ,000 

meting 9,560E8 2 4,780E8 4,611 ,012 

Error 1,316E10 127 1,037E8   

Total 3,899E10 130    

Corrected Total 1,412E10 129    

a. R Squared = ,068 (Adjusted R Squared = ,053)   

b. Conditie = controle conditie    

 

 

Multiple Comparisons
a
 

Totale kijktijd op beeld tijdens en tussen leesrondes 

Bonferroni 

   

95% Confidence Interval 

(I) Meetmoment (J) Meetmoment 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

meetmoment 2 -4860,83 2216,146 ,090 -10237,43 515,78 meetmoment 1 

meetmoment 3 -6172,60
*
 2134,694 ,014 -11351,59 -993,61 

meetmoment 1 4860,83 2216,146 ,090 -515,78 10237,43 meetmoment 2 

meetmoment 3 -1311,77 2227,416 1,000 -6715,71 4092,17 

meetmoment 1 6172,60
*
 2134,694 ,014 993,61 11351,59 meetmoment 3 

meetmoment 2 1311,77 2227,416 1,000 -4092,17 6715,71 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 103657400,469. 

   

*. The mean difference is significant at the ,05 level.    

a. Conditie = controle conditie     
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Experimentele conditie: 

 

Tests of Between-Subjects Effects
b
 

Dependent Variable:Totale kijktijd op beeld tijdens en tussen leesrondes  

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 9,655E9 2 4,827E9 24,987 ,000 

Intercept 5,556E10 1 5,556E10 287,569 ,000 

meting 9,655E9 2 4,827E9 24,987 ,000 

Error 2,608E10 135 1,932E8   

Total 9,155E10 138    

Corrected Total 3,574E10 137    

a. R Squared = ,270 (Adjusted R Squared = ,259)   

b. Conditie = experimentele conditie    

 

 

Multiple Comparisons
a
 

Totale kijktijd op beeld tijdens en tussen leesrondes 

Bonferroni 

   

95% Confidence Interval 

(I) Meetmoment (J) Meetmoment 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

meetmoment 2 -19481,87
*
 2766,253 ,000 -26187,76 -12775,98 meetmoment 1 

meetmoment 3 -11277,13
*
 3001,626 ,001 -18553,61 -4000,66 

meetmoment 1 19481,87
*
 2766,253 ,000 12775,98 26187,76 meetmoment 2 

meetmoment 3 8204,74
*
 3014,220 ,022 897,73 15511,75 

meetmoment 1 11277,13
*
 3001,626 ,001 4000,66 18553,61 meetmoment 3 

meetmoment 2 -8204,74
*
 3014,220 ,022 -15511,75 -897,73 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 193197924,197. 

   

*. The mean difference is significant at the ,05 level.    

a. Conditie = experimentele conditie     
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Meetmoment 1: 

 

Tests of Between-Subjects Effects
b
 

Dependent Variable:Totale kijktijd op beeld tijdens en tussen leesrondes  

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1,040E6 1 1039560,786 ,011 ,915 

Intercept 9,932E9 1 9,932E9 109,030 ,000 

Conditie 1039560,786 1 1039560,786 ,011 ,915 

Error 8,654E9 95 9,109E7   

Total 1,860E10 97    

Corrected Total 8,655E9 96    

a. R Squared = ,000 (Adjusted R Squared = -,010)   

b. Meetmoment = meetmoment 1    

 

Meetmoment 2: 

 

Tests of Between-Subjects Effects
b
 

Dependent Variable:Totale kijktijd op beeld tijdens en tussen leesrondes  

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 4,552E9 1 4,552E9 18,818 ,000 

Intercept 4,360E10 1 4,360E10 180,233 ,000 

conditie 4,552E9 1 4,552E9 18,818 ,000 

Error 2,104E10 87 2,419E8   

Total 7,348E10 89    

Corrected Total 2,560E10 88    

a. R Squared = ,178 (Adjusted R Squared = ,168)   

b. Meetmoment = meetmoment 2    
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Meetmoment 3: 

 

Tests of Between-Subjects Effects
b
 

Dependent Variable:Totale kijktijd op beeld tijdens en tussen leesrondes  

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 4,870E8 1 4,870E8 4,080 ,047 

Intercept 2,888E10 1 2,888E10 241,985 ,000 

conditie 4,870E8 1 4,870E8 4,080 ,047 

Error 9,548E9 80 1,193E8   

Total 3,846E10 82    

Corrected Total 1,003E10 81    

a. R Squared = ,049 (Adjusted R Squared = ,037)   

b. Meetmoment = meetmoment 3    

 

4.1.3 Totale kijktijd op tekst en beeld 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:Totale kijktijd op tekst en beeld (spatie)  

Conditie Meetmoment Mean Std. Deviation N 

meetmoment 1 111221,98 44798,757 46 

meetmoment 2 132427,26 39693,749 39 

meetmoment 3 139230,31 44376,529 45 

controle conditie 

Total 127278,75 44561,063 130 

meetmoment 1 94833,55 35113,380 51 

meetmoment 2 138431,12 44661,872 50 

meetmoment 3 122780,54 40419,566 37 

experimentele conditie 

Total 118122,80 44170,172 138 

meetmoment 1 102605,38 40627,248 97 

meetmoment 2 135800,21 42426,648 89 

meetmoment 3 131807,85 43170,240 82 

Total 

Total 122564,12 44513,729 268 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Totale kijktijd op tekst en beeld (spatie)   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 7,402E10 5 1,480E10 8,524 ,000 

Intercept 4,008E12 1 4,008E12 2307,607 ,000 

conditie 5,285E9 1 5,285E9 3,043 ,082 

meting 5,719E10 2 2,860E10 16,466 ,000 

conditie * meting 7,379E9 2 3,690E9 2,124 ,122 

Error 4,550E11 262 1,737E9   

Total 4,555E12 268    

Corrected Total 5,291E11 267    

a. R Squared = ,140 (Adjusted R Squared = ,123)   

 

 

Multiple Comparisons 

Totale kijktijd op tekst en beeld (spatie) 

Bonferroni 

    

95% Confidence Interval 

(I) Meetmoment (J) Meetmoment 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

meetmoment 2 -33194,83
*
 6117,119 ,000 -47933,73 -18455,94 meetmoment 1 

meetmoment 3 -29202,47
*
 6251,800 ,000 -44265,87 -14139,07 

meetmoment 1 33194,83
*
 6117,119 ,000 18455,94 47933,73 meetmoment 2 

meetmoment 3 3992,36 6379,218 1,000 -11378,05 19362,77 

meetmoment 1 29202,47
*
 6251,800 ,000 14139,07 44265,87 meetmoment 3 

meetmoment 2 -3992,36 6379,218 1,000 -19362,77 11378,05 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 1736771465,409. 

   

*. The mean difference is significant at the ,05 level.    
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4.2 Effecten van de instructie op schakelen 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:Somscore schakelen 1e meting en schakelen 2e meting 

Conditie Meetmoment Mean Std. Deviation N 

meetmoment 1 10,30 7,688 46 

meetmoment 2 14,49 9,668 39 

meetmoment 3 17,00 9,966 45 

controle conditie 

Total 13,88 9,492 130 

meetmoment 1 9,45 8,310 51 

meetmoment 2 24,48 15,256 50 

meetmoment 3 24,35 19,718 37 

experimentele conditie 

Total 18,89 16,225 138 

meetmoment 1 9,86 7,991 97 

meetmoment 2 20,10 13,958 89 

meetmoment 3 20,32 15,501 82 

Total 

Total 16,46 13,598 268 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Somscore schakelen 1e meting en schakelen 2e meting 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 9933,526
a
 5 1986,705 13,199 ,000 

Intercept 73509,832 1 73509,832 488,388 ,000 

conditie 1996,125 1 1996,125 13,262 ,000 

meting 6432,955 2 3216,477 21,370 ,000 

conditie * meting 1483,436 2 741,718 4,928 ,008 

Error 39435,023 262 150,515   

Total 121969,000 268    

Corrected Total 49368,549 267    

a. R Squared = ,201 (Adjusted R Squared = ,186)   
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Controle conditie: 

 

Tests of Between-Subjects Effects
b
 

Dependent Variable:Somscore schakelen 1e meting en schakelen 2e meting 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1040,548
a
 2 520,274 6,244 ,003 

Intercept 25092,990 1 25092,990 301,169 ,000 

meting 1040,548 2 520,274 6,244 ,003 

Error 10581,483 127 83,319   

Total 36656,000 130    

Corrected Total 11622,031 129    

a. R Squared = ,090 (Adjusted R Squared = ,075)   

b. Conditie = controle conditie    

 

 

 

Multiple Comparisons
a
 

Somscore schakelen 1e meting en schakelen 2e meting 

Bonferroni 

   

95% Confidence Interval 

(I) Meetmoment (J) Meetmoment 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

meetmoment 2 -4,18 1,987 ,112 -9,00 ,64 meetmoment 1 

meetmoment 3 -6,70
*
 1,914 ,002 -11,34 -2,05 

meetmoment 1 4,18 1,987 ,112 -,64 9,00 meetmoment 2 

meetmoment 3 -2,51 1,997 ,632 -7,36 2,33 

meetmoment 1 6,70
*
 1,914 ,002 2,05 11,34 meetmoment 3 

meetmoment 2 2,51 1,997 ,632 -2,33 7,36 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 83,319. 

   

*. The mean difference is significant at the ,05 level.    

a. Conditie = controle conditie     
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Experimentele conditie: 

 

Tests of Between-Subjects Effects
b
 

Dependent Variable:Somscore schakelen 1e meting en schakelen 2e meting 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 7209,830
a
 2 3604,915 16,867 ,000 

Intercept 50976,766 1 50976,766 238,510 ,000 

meting 7209,830 2 3604,915 16,867 ,000 

Error 28853,540 135 213,730   

Total 85313,000 138    

Corrected Total 36063,370 137    

a. R Squared = ,200 (Adjusted R Squared = ,188)   

b. Conditie = experimentele conditie    

 

 

Multiple Comparisons
a
 

Somscore schakelen 1e meting en schakelen 2e meting 

Bonferroni 

   

95% Confidence Interval 

(I) Meetmoment (J) Meetmoment 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

meetmoment 2 -15,03
*
 2,910 ,000 -22,08 -7,98 meetmoment 1 

meetmoment 3 -14,90
*
 3,157 ,000 -22,55 -7,25 

meetmoment 1 15,03
*
 2,910 ,000 7,98 22,08 meetmoment 2 

meetmoment 3 ,13 3,170 1,000 -7,56 7,81 

meetmoment 1 14,90
*
 3,157 ,000 7,25 22,55 meetmoment 3 

meetmoment 2 -,13 3,170 1,000 -7,81 7,56 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = 213,730. 

   

*. The mean difference is significant at the ,05 level.    

a. Conditie = experimentele conditie     
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Meetmoment 1: 

 

Tests of Between-Subjects Effects
b
 

Dependent Variable:Somscore schakelen 1e meting en schakelen 2e meting 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 17,613
a
 1 17,613 ,274 ,602 

Intercept 9438,974 1 9438,974 146,703 ,000 

conditie 17,613 1 17,613 ,274 ,602 

Error 6112,367 95 64,341   

Total 15552,000 97    

Corrected Total 6129,979 96    

a. R Squared = ,003 (Adjusted R Squared = -,008)   

b. Meetmoment = meetmoment 1    

 

Meetmoment 2:  

 

Tests of Between-Subjects Effects
b
 

Dependent Variable:Somscore schakelen 1e meting en schakelen 2e meting 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 2187,866
a
 1 2187,866 12,727 ,001 

Intercept 33269,215 1 33269,215 193,526 ,000 

conditie 2187,866 1 2187,866 12,727 ,001 

Error 14956,224 87 171,911   

Total 53105,000 89    

Corrected Total 17144,090 88    

a. R Squared = ,128 (Adjusted R Squared = ,118)   

b. Meetmoment = meetmoment 2    
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Meetmoment 3:  

 

Tests of Between-Subjects Effects
b
 

Dependent Variable:Somscore schakelen 1e meting en schakelen 2e meting 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1097,324
a
 1 1097,324 4,780 ,032 

Intercept 34720,007 1 34720,007 151,232 ,000 

conditie 1097,324 1 1097,324 4,780 ,032 

Error 18366,432 80 229,580   

Total 53312,000 82    

Corrected Total 19463,756 81    

a. R Squared = ,056 (Adjusted R Squared = ,045)   

b. Meetmoment = meetmoment 3    

 

4.3 Effecten van de instructie op begrip 

 

4.3.1 De betrouwbaarheid van de meting 

 

Retention: 

 

Varens: 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Valid 49 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Cases 

Total 49 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,399 5 
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Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Retention a ,88 ,331 49 

Retention b ,53 ,504 49 

Retention c ,59 ,497 49 

Retention d ,49 ,505 49 

Retention e ,53 ,504 49 

 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Retention a 2,14 1,333 ,265 ,323 

Retention b 2,49 ,963 ,432 ,135 

Retention c 2,43 1,625 -,179 ,617 

Retention d 2,53 1,088 ,287 ,273 

Retention e 2,49 1,047 ,334 ,231 

 

Eiwitten: 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Valid 47 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Cases 

Total 47 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,771 7 
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Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Retention a ,51 ,505 47 

Retention b ,23 ,428 47 

Retention c ,23 ,428 47 

Retention d ,51 ,505 47 

Retention e ,21 ,414 47 

Retention f ,23 ,428 47 

Retention g ,26 ,441 47 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Retention a 1,68 2,961 ,567 ,726 

Retention b 1,96 3,302 ,460 ,749 

Retention c 1,96 3,346 ,430 ,754 

Retention d 1,68 2,831 ,656 ,704 

Retention e 1,98 3,369 ,436 ,753 

Retention f 1,96 3,302 ,460 ,749 

Retention g 1,94 3,322 ,427 ,755 

 

Nieuwe cellen: 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Valid 42 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Cases 

Total 42 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,746 4 
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Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Retention a ,67 ,477 42 

Retention b ,69 ,468 42 

Retention c ,79 ,415 42 

Retention d ,52 ,505 42 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Retention a 2,00 1,268 ,454 ,735 

Retention b 1,98 1,146 ,618 ,642 

Retention c 1,88 1,278 ,568 ,676 

Retention d 2,14 1,150 ,534 ,692 

 

Eicellen en ovulatie: 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Valid 37 97,4 

Excluded
a
 1 2,6 

Cases 

Total 38 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,172 5 
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Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Retention a ,54 ,505 37 

Retention b ,65 ,484 37 

Retention c ,27 ,450 37 

Retention d ,62 ,492 37 

Retention e ,81 ,397 37 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Retention a 2,35 ,956 ,055 ,167 

Retention b 2,24 ,856 ,196 -,002
a
 

Retention c 2,62 1,186 -,126 ,334 

Retention d 2,27 ,814 ,237 -,059
a
 

Retention e 2,08 1,077 ,038 ,177 

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates 

reliability model assumptions. You may want to check item codings. 

 

Malariaparasiet: 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Valid 48 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Cases 

Total 48 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,642 5 
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Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Retention a ,94 ,245 48 

Retention b ,69 ,468 48 

Retention c ,58 ,498 48 

Retention d ,35 ,483 48 

Retention e ,29 ,459 48 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Retention a 1,92 1,780 ,244 ,650 

Retention b 2,17 1,674 ,088 ,734 

Retention c 2,27 1,223 ,479 ,544 

Retention d 2,50 1,106 ,649 ,443 

Retention e 2,56 1,187 ,600 ,479 

Waterzuivering: 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Valid 44 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Cases 

Total 44 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,571 4 
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Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Retention a ,80 ,408 44 

Retention b ,68 ,471 44 

Retention c ,66 ,479 44 

Retention d ,55 ,504 44 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Retention a 1,89 1,126 ,267 ,560 

Retention b 2,00 ,977 ,350 ,502 

Retention c 2,02 ,906 ,425 ,437 

Retention d 2,14 ,911 ,374 ,482 

 

Totaal: 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Valid 47 17,5 

Excluded
a
 221 82,5 

Cases 

Total 268 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,771 7 
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Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Retention a ,51 ,505 47 

Retention b ,23 ,428 47 

Retention c ,23 ,428 47 

Retention d ,51 ,505 47 

Retention e ,21 ,414 47 

Retention f ,23 ,428 47 

Retention g ,26 ,441 47 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Retention a 1,68 2,961 ,567 ,726 

Retention b 1,96 3,302 ,460 ,749 

Retention c 1,96 3,346 ,430 ,754 

Retention d 1,68 2,831 ,656 ,704 

Retention e 1,98 3,369 ,436 ,753 

Retention f 1,96 3,302 ,460 ,749 

Retention g 1,94 3,322 ,427 ,755 

 

Transfer: 

 

Varens: 

 

Case Processing Summary
b
 

  N % 

Valid 49 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Cases 

Total 49 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

b. Tekstonderwerp nummer = varen 
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Reliability Statistics
a
 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,936 2 

a. Tekstonderwerp nummer = 

varen 

 

Item Statistics
a
 

 Mean Std. Deviation N 

Transfer antwoord ,43 ,500 49 

Transfer uitleg ,37 ,487 49 

a. Tekstonderwerp nummer = varen  

 

Eiwitten: 

 

Case Processing Summary
b
 

  N % 

Valid 47 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Cases 

Total 47 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

b. Tekstonderwerp nummer = eiwit 

 

Reliability Statistics
a
 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,764 2 

a. Tekstonderwerp nummer = 

eiwit 

 

Item Statistics
a
 

 Mean Std. Deviation N 

Transfer antwoord ,57 ,500 47 

Transfer uitleg ,34 ,479 47 

a. Tekstonderwerp nummer = eiwit  
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Nieuwe cellen: 

 

Case Processing Summary
b
 

  N % 

Valid 42 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Cases 

Total 42 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

b. Tekstonderwerp nummer = chrom 

 

Reliability Statistics
a
 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,688 2 

a. Tekstonderwerp nummer = 

chrom 

 

Item Statistics
a
 

 Mean Std. Deviation N 

Transfer antwoord ,62 ,492 42 

Transfer uitleg ,31 ,468 42 

a. Tekstonderwerp nummer = chrom  

 

Eicellen en ovulatie: 

 

Case Processing Summary
b
 

  N % 

Valid 38 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Cases 

Total 38 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

b. Tekstonderwerp nummer = eicel 
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Reliability Statistics
a
 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,814 2 

a. Tekstonderwerp nummer = 

eicel 

 

Item Statistics
a
 

 Mean Std. Deviation N 

Transfer antwoord ,55 ,504 38 

Transfer uitleg ,37 ,489 38 

a. Tekstonderwerp nummer = eicel  

 

Malariaparasiet: 

 

Case Processing Summary
b
 

  N % 

Valid 48 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Cases 

Total 48 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

b. Tekstonderwerp nummer = malar 

 

Reliability Statistics
a
 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,643 2 

a. Tekstonderwerp nummer = 

malar 

 

Item Statistics
a
 

 Mean Std. Deviation N 

Transfer antwoord ,56 ,501 48 

Transfer uitleg ,23 ,425 48 

a. Tekstonderwerp nummer = malar  
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]Waterzuivering: 

 

Case Processing Summary
b
 

  N % 

Valid 44 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Cases 

Total 44 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

b. Tekstonderwerp nummer = water 

 

Reliability Statistics
a
 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,815 2 

a. Tekstonderwerp nummer = 

water 

 

Item Statistics
a
 

 Mean Std. Deviation N 

Transfer antwoord ,41 ,497 44 

Transfer uitleg ,25 ,438 44 

a. Tekstonderwerp nummer = water  

 

Totaal: 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Valid 268 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Cases 

Total 268 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,779 2 
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Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Transfer antwoord ,52 ,500 268 

Transfer uitleg ,31 ,463 268 

 

Matching: 

 

Varens: 

 

Case Processing Summary
b
 

  N % 

Valid 48 98,0 

Excluded
a
 1 2,0 

Cases 

Total 49 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

b. Tekstonderwerp nummer = varen 

 

Reliability Statistics
a
 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,371 2 

a. Tekstonderwerp nummer = 

varen 

 

Item Statistics
a
 

 Mean Std. Deviation N 

Matching a ,71 ,459 48 

Matching b ,73 ,449 48 

a. Tekstonderwerp nummer = varen 
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Eiwitten: 

 

Case Processing Summary
b
 

  N % 

Valid 46 97,9 

Excluded
a
 1 2,1 

Cases 

Total 47 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

b. Tekstonderwerp nummer = eiwit 

 

Reliability Statistics
a
 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,654 2 

a. Tekstonderwerp nummer = 

eiwit 

 

Item Statistics
a
 

 Mean Std. Deviation N 

Matching a ,89 ,315 46 

Matching b ,87 ,341 46 

a. Tekstonderwerp nummer = eiwit  

 

Nieuwe cellen: 

 

Case Processing Summary
b
 

  N % 

Valid 42 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Cases 

Total 42 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

b. Tekstonderwerp nummer = chrom 
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Reliability Statistics
a
 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,472 2 

a. Tekstonderwerp nummer = 

chrom 

 

Item Statistics
a
 

 Mean Std. Deviation N 

Matching a ,93 ,261 42 

Matching b ,81 ,397 42 

a. Tekstonderwerp nummer = chrom 

 

Eicellen en ovulatie: 

 

Case Processing Summary
b
 

  N % 

Valid 38 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Cases 

Total 38 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

b. Tekstonderwerp nummer = eicel 

 

Reliability Statistics
b
 

Cronbach's Alpha
a
 N of Items 

-,076 2 

a. The value is negative due to a 

negative average covariance 

among items. This violates 

reliability model assumptions. 

You may want to check item 

codings. 

b. Tekstonderwerp nummer = 

eicel 
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Item Statistics
a
 

 Mean Std. Deviation N 

Matching a ,95 ,226 38 

Matching b ,97 ,162 38 

a. Tekstonderwerp nummer = eicel 

 

Malariaparasiet: 

 

Case Processing Summary
b
 

  N % 

Valid 48 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Cases 

Total 48 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

b. Tekstonderwerp nummer = malar 

 

Reliability Statistics
b
 

Cronbach's Alpha
a
 N of Items 

-,150 2 

a. The value is negative due to a 

negative average covariance 

among items. This violates 

reliability model assumptions. 

You may want to check item 

codings. 

b. Tekstonderwerp nummer = 

malar 

 

Item Statistics
a
 

 Mean Std. Deviation N 

Matching a ,88 ,334 48 

Matching b ,96 ,202 48 

a. Tekstonderwerp nummer = malar 
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Waterzuivering: 

 

Case Processing Summary
b
 

  N % 

Valid 44 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Cases 

Total 44 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

b. Tekstonderwerp nummer = water 

 

Reliability Statistics
a
 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

8,079E-16 2 

a. Tekstonderwerp nummer = 

water 

 

Item Statistics
a
 

 Mean Std. Deviation N 

Matching a 1,00 ,000 44 

Matching b ,89 ,321 44 

a. Tekstonderwerp nummer = water 

 

Totaal: 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Valid 266 99,3 

Excluded
a
 2 ,7 

Cases 

Total 268 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,397 2 
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Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Matching a ,89 ,317 266 

Matching b ,87 ,339 266 

 

 

Totale betrouwbaarheid retention, transfer en matching: 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Valid 302 99,3 

Excluded
a
 2 ,7 

Cases 

Total 304 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,393 3 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Somscore transfer vragen ,8411 ,86722 302 

Somscore matching vragen 1,7715 ,50655 302 

Omgerekende somscore 

retention vragen zonder 

onbetrouwbare items 

(gemiddelde x 5) 

2,8731 1,67681 302 
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4.3.2 Retention 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:Gemiddelde somscore rentention zonder onbetrouwbare items 

Conditie Meetmoment Mean Std. Deviation N 

meetmoment 1 ,5054 ,33026 46 

meetmoment 2 ,5247 ,35119 39 

meetmoment 3 ,6397 ,32042 45 

controle conditie 

Total ,5577 ,33622 130 

meetmoment 1 ,4293 ,32392 51 

meetmoment 2 ,7243 ,27871 50 

meetmoment 3 ,6110 ,34025 37 

experimentele conditie 

Total ,5849 ,33584 138 

meetmoment 1 ,4654 ,32747 97 

meetmoment 2 ,6368 ,32623 89 

meetmoment 3 ,6267 ,32777 82 

Total 

Total ,5717 ,33567 268 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Gemiddelde somscore rentention zonder onbetrouwbare items 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 2,752
a
 5 ,550 5,276 ,000 

Intercept 86,578 1 86,578 829,912 ,000 

conditie ,066 1 ,066 ,631 ,428 

meting 1,527 2 ,763 7,318 ,001 

conditie * meting ,972 2 ,486 4,661 ,010 

Error 27,332 262 ,104   

Total 117,676 268    

Corrected Total 30,084 267    

a. R Squared = ,091 (Adjusted R Squared = ,074)   
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Controle conditie: 

 

Tests of Between-Subjects Effects
b
 

Dependent Variable:Gemiddelde somscore rentention zonder onbetrouwbare items 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model ,471
a
 2 ,235 2,117 ,125 

Intercept 40,061 1 40,061 360,528 ,000 

meting ,471 2 ,235 2,117 ,125 

Error 14,112 127 ,111   

Total 55,015 130    

Corrected Total 14,583 129    

a. R Squared = ,032 (Adjusted R Squared = ,017)   

b. Conditie = controle conditie    

 

 

Multiple Comparisons
a
 

Gemiddelde somscore rentention zonder onbetrouwbare items 

Bonferroni 

   

95% Confidence Interval 

(I) Meetmoment (J) Meetmoment 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

meetmoment 2 -,0193 ,07256 1,000 -,1953 ,1567 meetmoment 1 

meetmoment 3 -,1342 ,06989 ,171 -,3038 ,0353 

meetmoment 1 ,0193 ,07256 1,000 -,1567 ,1953 meetmoment 2 

meetmoment 3 -,1150 ,07293 ,352 -,2919 ,0620 

meetmoment 1 ,1342 ,06989 ,171 -,0353 ,3038 meetmoment 3 

meetmoment 2 ,1150 ,07293 ,352 -,0620 ,2919 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = ,111. 

    

a. Conditie = controle conditie     
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Experimentele conditie: 

 

Tests of Between-Subjects Effects
b
 

Dependent Variable:Gemiddelde somscore rentention zonder onbetrouwbare items 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 2,232
a
 2 1,116 11,395 ,000 

Intercept 46,727 1 46,727 477,164 ,000 

meting 2,232 2 1,116 11,395 ,000 

Error 13,220 135 ,098   

Total 62,661 138    

Corrected Total 15,452 137    

a. R Squared = ,144 (Adjusted R Squared = ,132)   

b. Conditie = experimentele conditie    

 

 

 

Multiple Comparisons
a
 

Gemiddelde somscore rentention zonder onbetrouwbare items 

Bonferroni 

   

95% Confidence Interval 

(I) Meetmoment (J) Meetmoment 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

meetmoment 2 -,2950
*
 ,06228 ,000 -,4460 -,1440 meetmoment 1 

meetmoment 3 -,1817
*
 ,06758 ,024 -,3456 -,0179 

meetmoment 1 ,2950
*
 ,06228 ,000 ,1440 ,4460 meetmoment 2 

meetmoment 3 ,1133 ,06786 ,292 -,0512 ,2778 

meetmoment 1 ,1817
*
 ,06758 ,024 ,0179 ,3456 meetmoment 3 

meetmoment 2 -,1133 ,06786 ,292 -,2778 ,0512 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = ,098. 

    

*. The mean difference is significant at the ,05 level.    

a. Conditie = experimentele conditie     
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Meetmoment 1: 

 

Tests of Between-Subjects Effects
b
 

Dependent Variable:Gemiddelde somscore rentention zonder onbetrouwbare items 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model ,140
a
 1 ,140 1,313 ,255 

Intercept 21,130 1 21,130 197,689 ,000 

conditie ,140 1 ,140 1,313 ,255 

Error 10,154 95 ,107   

Total 31,304 97    

Corrected Total 10,295 96    

a. R Squared = ,014 (Adjusted R Squared = ,003)   

b. Meetmoment = meetmoment 1    

 

Meetmoment 2:  

 

Tests of Between-Subjects Effects
b
 

Dependent Variable:Gemiddelde somscore rentention zonder onbetrouwbare items 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model ,873
a
 1 ,873 8,938 ,004 

Intercept 34,180 1 34,180 350,141 ,000 

conditie ,873 1 ,873 8,938 ,004 

Error 8,493 87 ,098   

Total 45,460 89    

Corrected Total 9,365 88    

a. R Squared = ,093 (Adjusted R Squared = ,083)   

b. Meetmoment = meetmoment 2    
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Meetmoment 3: 

 

Tests of Between-Subjects Effects
b
 

Dependent Variable:Gemiddelde somscore rentention zonder onbetrouwbare items 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model ,017
a
 1 ,017 ,154 ,696 

Intercept 31,761 1 31,761 292,554 ,000 

conditie ,017 1 ,017 ,154 ,696 

Error 8,685 80 ,109   

Total 40,912 82    

Corrected Total 8,702 81    

a. R Squared = ,002 (Adjusted R Squared = -,011)   

b. Meetmoment = meetmoment 3    

 

4.3.3 Transfer 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:Somscore transfer vragen   

Meetmoment Conditie Mean Std. Deviation N 

controle conditie ,74 ,828 50 

experimentele conditie ,71 ,837 62 

meetmoment 1 

Total ,72 ,830 112 

controle conditie ,98 ,892 50 

experimentele conditie 1,14 ,904 50 

meetmoment 2 

Total 1,06 ,897 100 

controle conditie ,79 ,849 48 

experimentele conditie ,68 ,829 44 

meetmoment 3 

Total ,74 ,837 92 

controle conditie ,84 ,858 148 

experimentele conditie ,84 ,876 156 

Total 

Total ,84 ,866 304 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Somscore transfer vragen    

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 8,246
a
 5 1,649 2,245 ,050 

Intercept 212,495 1 212,495 289,339 ,000 

meting 7,287 2 3,644 4,961 ,008 

conditie ,003 1 ,003 ,004 ,947 

meting * conditie ,937 2 ,469 ,638 ,529 

Error 218,856 298 ,734   

Total 441,000 304    

Corrected Total 227,102 303    

a. R Squared = ,036 (Adjusted R Squared = ,020)   

 

 

Multiple Comparisons 

Somscore transfer vragen 

Bonferroni 

     

95% Confidence Interval 

(I) Meetmoment (J) Meetmoment 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

meetmoment 2 -,34
*
 ,118 ,014 -,62 -,05 meetmoment 1 

meetmoment 3 -,02 ,121 1,000 -,31 ,27 

meetmoment 1 ,34
*
 ,118 ,014 ,05 ,62 meetmoment 2 

meetmoment 3 ,32
*
 ,124 ,030 ,02 ,62 

meetmoment 1 ,02 ,121 1,000 -,27 ,31 meetmoment 3 

meetmoment 2 -,32
*
 ,124 ,030 -,62 -,02 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = ,734. 

    

*. The mean difference is significant at the ,05 level.    
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4.3.4 Matching 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:Somscore matching vragen   

Conditie Meetmoment Mean Std. Deviation N 

meetmoment 1 1,61 ,614 46 

meetmoment 2 1,81 ,397 37 

meetmoment 3 1,91 ,358 45 

controle conditie 

Total 1,77 ,489 128 

meetmoment 1 1,55 ,702 51 

meetmoment 2 1,84 ,422 50 

meetmoment 3 1,86 ,347 37 

experimentele conditie 

Total 1,74 ,544 138 

meetmoment 1 1,58 ,659 97 

meetmoment 2 1,83 ,409 87 

meetmoment 3 1,89 ,352 82 

Total 

Total 1,76 ,518 266 

 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Somscore matching vragen   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 5,168
a
 5 1,034 4,075 ,001 

Intercept 814,046 1 814,046 3209,357 ,000 

conditie ,043 1 ,043 ,169 ,682 

meting 4,859 2 2,430 9,579 ,000 

conditie * meting ,100 2 ,050 ,198 ,820 

Error 65,948 260 ,254   

Total 891,000 266    

Corrected Total 71,117 265    

a. R Squared = ,073 (Adjusted R Squared = ,055)   
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Multiple Comparisons 

Somscore matching vragen 

Bonferroni 

     

95% Confidence Interval 

(I) Meetmoment (J) Meetmoment 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

meetmoment 2 -,25
*
 ,074 ,003 -,43 -,07 meetmoment 1 

meetmoment 3 -,31
*
 ,076 ,000 -,49 -,13 

meetmoment 1 ,25
*
 ,074 ,003 ,07 ,43 meetmoment 2 

meetmoment 3 -,06 ,078 1,000 -,25 ,12 

meetmoment 1 ,31
*
 ,076 ,000 ,13 ,49 meetmoment 3 

meetmoment 2 ,06 ,078 1,000 -,12 ,25 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = ,254. 

    

*. The mean difference is significant at the ,05 level.    

 

4.4 Relaties tussen kijkpatroon en begrip 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 

Totale kijktijd op 

beeld tijdens en 

tussen 

leesrondes 

. 

Stepwise 

(Criteria: 

Probability-of-F-

to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-

to-remove >= 

,100). 

2 

Somscore 

schakelen 1e 

meting en 

schakelen 2e 

meting 

. 

Stepwise 

(Criteria: 

Probability-of-F-

to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-

to-remove >= 

,100). 

a. Dependent Variable: Omgerekende somscore retention 

vragen zonder onbetrouwbare items (gemiddelde x 5) 
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Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,329
a
 ,108 ,105 1,58808 

2 ,364
b
 ,132 ,126 1,56920 

a. Predictors: (Constant), Totale kijktijd op beeld tijdens en tussen 

leesrondes 

b. Predictors: (Constant), Totale kijktijd op beeld tijdens en tussen 

leesrondes, Somscore schakelen 1e meting en schakelen 2e meting 

 

 

ANOVA
c
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 81,250 1 81,250 32,217 ,000
a
 

Residual 670,854 266 2,522   

1 

Total 752,104 267    

Regression 99,572 2 49,786 20,219 ,000
b
 

Residual 652,533 265 2,462   

2 

Total 752,104 267    

a. Predictors: (Constant), Totale kijktijd op beeld tijdens en tussen leesrondes 

b. Predictors: (Constant), Totale kijktijd op beeld tijdens en tussen leesrondes, Somscore schakelen 

1e meting en schakelen 2e meting 

c. Dependent Variable: Omgerekende somscore retention vragen zonder onbetrouwbare items 

(gemiddelde x 5) 

 

 

Coefficients
a
 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 2,187 ,153  14,298 ,000 1 

Totale kijktijd op beeld 

tijdens en tussen leesrondes 
3,934E-5 ,000 ,329 5,676 ,000 

(Constant) 2,020 ,163  12,384 ,000 

Totale kijktijd op beeld 

tijdens en tussen leesrondes 
2,671E-5 ,000 ,223 3,232 ,001 

2 

Somscore schakelen 1e 

meting en schakelen 2e 

meting 

,023 ,009 ,188 2,728 ,007 
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Coefficients
a
 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 2,187 ,153  14,298 ,000 1 

Totale kijktijd op beeld 

tijdens en tussen leesrondes 
3,934E-5 ,000 ,329 5,676 ,000 

(Constant) 2,020 ,163  12,384 ,000 

Totale kijktijd op beeld 

tijdens en tussen leesrondes 
2,671E-5 ,000 ,223 3,232 ,001 

2 

Somscore schakelen 1e 

meting en schakelen 2e 

meting 

,023 ,009 ,188 2,728 ,007 

a. Dependent Variable: Omgerekende somscore retention vragen zonder onbetrouwbare items (gemiddelde x 5) 

 

Excluded Variables
c
 

Collinearity 

Statistics 

Model Beta In t Sig. 

Partial 

Correlation Tolerance 

Kijktijd op beeld voor tekst ,043
a
 ,744 ,458 ,046 ,982 

Totale kijktijd op tekst en 

beeld (spatie) 
,182

a
 2,396 ,017 ,146 ,571 

1 

Somscore schakelen 1e meting 

en schakelen 2e meting 
,188

a
 2,728 ,007 ,165 ,686 

Kijktijd op beeld voor tekst ,026
b
 ,445 ,657 ,027 ,969 2 

Totale kijktijd op tekst en 

beeld (spatie) 
,150

b
 1,955 ,052 ,119 ,552 

a. Predictors in the Model: (Constant), Totale kijktijd op beeld tijdens en tussen leesrondes 

b. Predictors in the Model: (Constant), Totale kijktijd op beeld tijdens en tussen leesrondes, Somscore schakelen 1e 

meting en schakelen 2e meting 

c. Dependent Variable: Omgerekende somscore retention vragen zonder onbetrouwbare items (gemiddelde x 5) 

 

 

 


