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Samenvatting 

 

Dit onderzoek dient als pilot voor een onderzoek dat de CED-Groep in de toekomst uit wil 

voeren naar de effectiviteit van ‘Fototaal, Technisch Lezen en Spellen’. ‘Fototaal, Technisch 

Lezen en Spellen’ is een leesmethode die speciaal ontwikkeld wordt voor zml- (zeer moeilijk 

lerende) kinderen. De CED-Groep gaat ervan uit dat het leren spellen het leren lezen 

stimuleert. Daarom worden deze twee vaardigheden in de ontwikkelde methode simultaan 

aangeboden. Bovendien is de hypothese van ‘Fototaal, Technisch Lezen en Spellen’ dat 

leerlingen na twee jaar leesonderwijs het M3 (midden groep 3) niveau hebben bereikt.  

 

In dit onderzoek is het leesniveau gemeten van zml-kinderen, na twee jaar leesonderwijs. 

Het testen van de leerlingen is gebeurd met behulp van toetsen die ontwikkeld zijn voor het 

reguliere onderwijs: De Letter-Benoemtest (Struiksma et. al, 2009) en de Drie-Minuten-toets 

(CITO). Er is onderzocht of deze tests betrouwbaar gebruikt kunnen worden bij zml-

leerlingen. Uit de resultaten blijkt dat de LBT een betrouwbare test is voor het meten van 

letterkennis en de DMT voor het meten van de vaardigheid van het lezen van losse woorden

  

De onderzoeksgroep uit dit onderzoek bestond uit zml-leerlingen die twee jaar leesonderwijs 

hadden gehad met een leesmethode die het lezen en spellen in meerdere of mindere mate 

simultaan aanbood. Verwacht werd dat een leesmethode die het lezen en spellen simultaan 

aanbiedt, leerlingen tot het hoogste leesniveau zou brengen. Dit bleek niet het geval te zijn. 

De methode ‘de Leeslijn’ die een tussenweg bewandelt tussen het al dan niet simultaan 

aanbieden van lezen en spellen, sorteerde het beste leesresultaat. Ook wat betreft de 

letterkennis scoorden leerlingen die aanvankelijk leesonderwijs hebben gevolgd met de 

methode ‘de Leeslijn’ het best.   

 

Daarnaast is onderzocht of leerling-interne factoren van invloed zijn op het leesniveau. Geen 

van de onderzochte leerling-interne factoren (leeftijd, geslacht, IQ, diagnose, tweetaligheid) 

bleek van invloed  te zijn op het leesniveau.    
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0 Introductie 
 

Hoe beter een leerling leest, hoe meer aandacht hij overhoudt voor het begrijpen van een 

tekst (Verhagen & Arnoutse, 1997) Het leren lezen en spellen gebeurt zelden langs een 

spontane weg. Kinderen hebben instructie nodig via systematisch onderwijs.  

 

De CED-groep werkt aan een geïntegreerde taalmethode, genaamd ‘Fototaal’, speciaal voor 

zml-(zeer moeilijk lerende) kinderen. In deze methode wordt er aandacht geschonken aan 

zowel mondelinge als schriftelijke taal. Het deel van de methode dat zich richt op het 

leesonderwijs heet ‘Technisch Lezen en Spellen’. Wat ‘Fototaal, Technisch Lezen en 

Spellen’ onder andere onderscheidt van de meeste andere methoden is het feit dat het leren 

lezen en het leren spellen simultaan wordt aangeboden. Uit de praktijk blijkt dat zeer moeilijk 

lerende kinderen baat hebben bij het simultaan aangeboden krijgen van de 

deelvaardigheden ‘lezen’ en ‘spellen’. Bosman (2008) pleit eveneens voor het simultaan 

aanbieden van ‘lezen’ en ‘spellen’.  

 

Dit onderzoek fungeert als pilot voor het onderzoek dat de CED-groep in de toekomst uit wil 

voeren naar de effectiviteit van ‘Fototaal, Technisch Lezen en Spellen’. Er zal onderzocht 

worden wat het leesniveau is van zml-leerlingen na twee jaar leesonderwijs met de huidige 

methoden. Dit zal gebeuren met behulp van tests die ook in het regulier onderwijs gebruikt 

worden. 

Er zal onderzocht worden wat de leesniveaus zijn die de kinderen bereiken met behulp van 

leesmethodes die het lezen en spellen in meerdere en mindere mate simultaan aanbieden. 

Bovendien zal er onderzocht worden of de tests uit het reguliere onderwijs toereikend zijn om 

het leesniveau te meten. 
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1  Theoretisch kader 
 
In dit theoretisch kader wordt de achtergrond geschetst in welke dit onderzoek tot stand is 

gekomen. Allereerst zal er achtergrondinformatie worden verschaft over het aanvankelijk 

lezen en het aanvankelijk spellen. Daarop volgt een beschrijving van de leesmethoden zoals 

dezen worden gebruikt in het zml-onderwijs. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de 

doelgroep in dit onderzoek: zml-leerlingen, met hun onderwijskundige behoeften. Tot slot 

wordt de manier van het testen van het leesniveau in het zml-onderwijs besproken. 

 

1.1 Achtergrondinformatie lezen en spellen.  

In deze paragraaf wordt de achtergrond geschetst die ten grondslag ligt aan het aanvankelijk 

lezen en het aanvankelijk spellen.   

Elke leerling, of hij nu les krijgt binnen het regulier of het speciaal onderwijs, zal een aantal 

deelvaardigheden moeten beheersen om tot lezen en spellen te kunnen komen. Deze 

vaardigheden worden in de volgende paragrafen besproken.  

  

1.1.1 Aanvankelijk lezen  

Het aanvankelijk leesonderwijs begint met het leren lezen van klankzuivere MKM-woorden. 

MKM-woorden (in de literatuur ook wel CVC-woorden genoemd) beginnen met een 

medeklinker (consonant), worden gevolgd door een klinker (vocaal) en eindigen op een 

medeklinker (consonant).  Je schrijft klankzuivere woorden zoals je ze uitspreekt. Een woord 

als ‘kat’ is klankzuiver. Je hoort /k/ /ɑ/ /t/1  en je schrijft <k>< ɑ>< t>.2 Een woord als fan is dit 

niet. Je hoort /f/ /ɛ/ /n/, maar schrijft <f>< ɑ>< n>. Bij klankzuivere woorden is er dus een één-

op-één relatie tussen de uitgesproken fonemen (klanken) en de geschreven grafemen 

(letters).  

 
                                                           

 

1 De fonemen zullen in deze scriptie geschreven worden volgens het International Phonetic Alphabet (IPA). Voor 

een opsomming van de IPA-tekens die worden gebruikt om de Nederlandse klanken te beschrijven, verwijs ik u 

naar bijlage A. 

2 Fonemen worden in deze scriptie tussen // gepresenteerd, grafemen tussen <> 
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Er zijn verschillende deelvaardigheden die (in elk geval deels) verworven moeten zijn om tot 

lezen en spellen te komen. Hiervan kunnen ‘visuele discriminatie’ en ‘auditieve discriminatie’ 

gezien worden als leesvoorwaarden: Wanneer een leerling geen verschillen tussen objecten 

en/of geluiden kan waarnemen, zal hij niet tot lezen of spellen komen. (Verhagen & 

Aarnoutse,1997) 

 

De deelvaardigheden voor het lezen en spellen zijn: 

- visuele discriminatie 

Het zien van verschillen tussen objecten (in dit geval grafemen) 

- auditieve discriminatie 

Het horen van verschillen tussen geluiden (in dit geval fonemen) 

- visuele analyse:  

Het van links naar rechts analyseren van een woord in letters of lettergroepen (grafemen of 

grafeemgroepen) 

- grafeem-foneemkoppeling 

het koppelen van fonemen aan de geanalyseerde grafemen 

- temporele ordewaarneming 

het in de juiste volgorde waarnemen en vasthouden van de opgeroepen fonemen  

- auditieve synthese 

het samen voegen van fonemen tot een geheel 

- auditieve analyse 

analyseren van fonemen 

 

Op visuele en auditieve discriminatie na, zijn bovenstaande deelvaardigheden geen 

leesvoorwaarden: leerlingen die niet alle deelvaardigheden volledig hebben verworven 

kunnen ook tot lezen komen. (Struiksma, van der Leij en Viejra, 2009)  

 

Het lezen van een klankzuiver woord kan volgens het dubbelkanaal-model (Coltheart,1978) 

geschieden via twee wegen: een indirecte of fonologische route, waarin elk grafeem om 

wordt gezet in het daarmee corresponderende foneem. En een directe route, waarbij er een 

directe match is tussen het gedrukte woord en de bijbehorende betekenis, zonder 

tussenkomst van fonologie.  

Struiksma, van der Leij en Vieijra (2009) onderscheiden drie wegen in welke het lezen van 

een klankzuiver woord kan geschieden: Een indirecte route, een directe route en een 
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‘tussen-route’. Aan de hand van ‘het model voor  aanvankelijk lezen’  (Struiksma, et al, 2009)  

zullen  deze  drie  wegen en de daarbij benodigde deelvaardigheden worden besproken. 

Figuur 1  

Model voor aanvankelijk lezen  

                                      Klank-tekenkoppeling 
Leerling ziet:                                                                              leerling zegt: 
    t ie n                                                                                            /t/ie/n/  

 

  
 

 

 

                                             Klank-tekenkoppeling                                                            

                                           + benoemen woordkern                                       auditieve synthese 

                                                                                                                                   

                                  t ien                                     t/ien/  

 

 

visuele  

                        synthese 

Leerling                                                                                                                                              

ziet: tien                                                                                                             ‘10’  

                                                                                                          herkennen van  het woord 

Bron: Struiksma, van der Leij en Vieijra, 2009 

 

-  Route 1: via volledige verklanking (indirecte woordherkenning)  

Deze route is de indirecte of fonologische route volgens het dubbelkanaal-model.  

Het woord wordt eerst volledig gedecodeerd (ontsleutelt) voordat het herkend wordt.  

Deze route wordt veel door  aanvankelijke lezers  toegepast. De  deelvaardigheden die 

moeten worden toegepast bij deze route zijn:  

1 

3 

2 
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-Visuele analyse: de grafemen moeten geanalyseerd worden.   

 In dit geval de grafemen<t><ie>< n>.   

- Grafeem-foneemkoppeling: Vervolgens moeten deze grafemen gekoppeld worden aan  

de  bijbehorende  fonemen. De  <t>  wordt  omgezet  in  het  foneem  /t/ ,  de  <ie>  in /i/ en 

de <n> in het foneem /n/.  

- Temporele ordewaarneming: De  opgeroepen  klanken  moeten  daarna  in de juiste 

volgorde worden vastgehouden in het geheugen. Dus eerst de /t/ dan de /i/ en tot slot de /n/  

- Auditieve synthese: Tot slot moeten de fonemen op de correcte manier worden 

samengevoegd: /t/ /i/ /n/.  

Bij deze vorm van lezen zijn vaardigheden in visuele discriminatie (het zien van verschillen 

tussen visuele objecten, in dit geval grafemen), grafeem-foneemkoppeling ( het kunnen 

koppelen van de grafemen aan de juiste fonemen) en auditieve synthese (het kunnen 

samenvoegen van fonemen tot een woord) van groot belang.  

Route 2: via directe herkenning van woorddelen en verklanking.  

Kinderen die deze route gebruiken, maken in principe gebruik van route 1 met het verschil 

dat bepaalde woorddelen direct worden herkend en niet apart hoeven te worden verklankt. In 

het model wordt in route 2 het woorddeel <ien> herkend en als geheel verklankt tot /in/. De 

<t> wordt apart verklankt.  

- Route 3: via directe woordherkenning.  

Dit is de route die in het dubbelkanaal-model wordt beschreven als ‘de directe route’.  

Deze route wordt gebruikt wanneer woorden worden herkend op grond van het unieke 

patroon van letters dat het woord van alle andere woorden onderscheidt hierbij is geen 

verklanking meer nodig. Gevorderde lezers maken gebruik van deze route.  

(Struiksma et al, 1995, in Aarnoutse & Verhagen, 1997)  

 

 

1.1.2  Aanvankelijk spellen   

Het Nederlandse schriftsysteem is alfabetisch van aard, wat wil zeggen dat grafemen 

verwijzen naar de  kleinst  mogelijke  klankeenheden.3 De  relatie tussen de fonemen en de 

grafemen is arbitrair. Het Nederlandse alfabet kent 26 tekens die 34 fonemen representeren. 

Er is  dus  geen  één-op-één relatie  tussen  grafeem en foneem. Verschillende fonemen 

                                                           
3 Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Mandarijn in China, waarbij karakters verwijzen 

naar woorddelen. 
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kunnen door eenzelfde grafeem worden gerepresenteerd. Als voorbeeld volgt hier het woord 

‘verdelen’, waarin het grafeem <e> drie verschillende fonemen representeert:  

/ɛ/ verdelen  

/e/ : verdelen  

/ə/ : verdelen  

Daarbij zijn er combinaties van grafemen die één foneem representeren (au, ou, ei, ij, oe, eu, 

ui, ng, ch).Tot slot geven consonant- en vocaalverdubbeling de lengte van een vocaal weer 

(hekken, maan). (Nijmeegse Werkgroep Taaldidactiek, 1998)  

 

Verder volgt de Nederlandse spelling vier principes: het fonologisch principe, het 

etymologisch principe, het gelijkvormigheidsprincipe en  het  analogie principe.  

- fonologisch-principe  

Elk foneem wordt gerepresenteerd door één, of één combinatie van grafemen.  

- etymologisch-principe  

In gevallen waarin volgens andere regels meer dan één spelling mogelijk is, wordt de 

historische spelling gekozen. Te denken valt aan de gevallen waarin een <ij> dan wel een 

<ei> geschreven wordt. Dit verschil is niet te horen. Vroeger werd de <ij> echter als /i/ 

uitgesproken en was er wel degelijk een verschil . 

- gelijkvormigheidsprincipe  

Een woord, stam, voor- of achtervoegsel wordt zoveel mogelijk op dezelfde manier 

geschreven. Zo wordt het enkelvoud van ‘honden’, ‘hond’ met een <d> geschreven.  

- analogie-principe  

Vergelijkbare samenstellingen worden op overeenkomstige schrijfwijzen geschreven. 

‘Grootte’ wordt gespeld naar analogie van ‘lengte’ en ‘dikte’.  

(Nijmeegse werkgroep taaldidactiek, 1992)  

 

 

Bij het aanvankelijk spellen worden woorden aangeleerd die geschreven worden volgens het 

fonologische principe. Dit is logisch gezien de eerder genoemde ‘klankzuiverheid’ van de 

eerst te leren woorden van dit principe afhangt.  

Het spellen kan via twee routes verlopen: een directe route en een indirecte route. Het 

aanvankelijk spellen verloopt meestal via de indirecte route (Struiksma et. al, 2009). Ook 

Kreiner en Gough (1990) onderscheiden in het dubbelkanaal-model van het spellen deze 

directe en indirecte route.  
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Aan de hand van ‘het model voor het aanvankelijk spellen’ van Struiksma et al (2009) zullen 

hieronder de indirecte en de directe route van het spellen worden uiteengezet.  

 

 

Figuur 2        

Model voor aanvankelijk spellen  

 

 

 

 

 

 
 
 

Bron: Struisma, van der Leij en Vieijra, 2009 

 

- indirecte route  

 Deze route wordt ook wel de fonologische route genoemd. Een woord wordt eerst auditief 

geanalyseerd (/t/ /i/ /n/ ) waarna er foneem-grafeem koppeling plaats vindt (/t/ /i/ /n/ wordt 

dan <t><ie><n>). Deze route wordt door aanvankelijke spellers gebruikt. Daarbij zijn de 

deelvaardigheden      ‘temporele ordewaarneming’,    ‘auditieve discriminatie’, ‘visuele 

discriminatie’, ‘auditieve analyse’ en ‘foneem-grafeemkoppeling’ van groot belang.   

 

- directe route  

Gevorderde spellers maken gebruik van de directe route. Deze route is gebaseerd op 

woordspecifieke kennis.  

 

 

 

Temporele orde 

waarneming 

Woord -dictee Klank-teken-

koppeling 

Auditieve analyse 

Visuele 

discriminatie 

Auditieve 

discriminatie 
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Lezen bestaat uit het omzetten van grafemen in fonemen. Spellen bestaat uit het omzetten 

van fonemen in grafemen. Het lijken twee gespiegelde processen. Spellen is echter 

moeilijker dan lezen. Het proces van het omzetten van grafemen in fonemen (lezen) is veel 

eenduidiger dan het omzetten van fonemen in grafemen (spellen). Een voorbeeld hiervan 

vormt het grafeem <ij>, dat heel eenduidig omgezet wordt in /εi/. Het foneem /εi/ echter kan 

omgezet worden in de grafemen <ij> en <ei> en is dus veel minder eenduidig 

(Bosman,1994) .Toch is het Nederlands een vrij klankzuivere taal: op een aantal 

uitzonderingen na, dienen woorden gespeld te worden zoals ze klinken. In andere talen is er 

een grotere discrepantie tussen fonemen en grafemen. Denk in het Engels bijvoorbeeld 

maar aan het grafeem <a>, dat omgezet kan worden in de fonemen /ӕ/ (‘cat’), /ə/ (‘a’),  /e/ 

(‘hate’) en /ɔ:/ (‘call’) (Cohen en van Heuven, 1978). In het Frans is er sprake van een 

tegenovergestelde foneem-grafeem relatie waar te nemen bij het foneem /o/,   

dat gerepresenteerd kan worden door de grafemen <o>, <au>, <haut>, <eau> en <eaux> 

(Cohen en van Heuven, 1978) . 

Dit heeft tot gevolg dat leesmethodes voor het aanvankelijk lezen, in mindere mate uit zullen 

gaan van het fonologisch principe en dus het aanleren van klankzuivere woorden.  
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1.2 Leesmethoden  

In deze paragraaf zullen eerst de verschillende soorten methoden worden besproken. 

Vervolgens zullen een aantal methoden worden besproken die op dit moment gebruikt 

worden in het zml-onderwijs. 

 

1.2.1 Bespreking methoden-soorten  

Leesmethoden kunnen globaal worden onderverdeeld in vier verschillende didactische 

aanpakken: 

1) globaal methode aanpak  

Het uitgangspunt van deze aanpak is dat mensen eerst totalen waarnemen en daarna de 

delen. Bij het leren lezen betekent dit dat eerst het hele woord wordt aangeboden, en daarna 

pas de afzonderlijke grafemen. De nadruk ligt hierbij op het leren zien van de vorm van het 

globaalwoord. Dit wordt ook wel ‘top-down’ genoemd: eerst het geheel en dan de delen. Het 

leesonderwijs via een globaal methode bevat de volgende kenmerken:  

- het lezen is vanaf het begin betekenisvol  

- eigen leefwereld staat centraal  

- het leren lezen heeft een positieve invloed op het leren praten (of het verbeteren hiervan) 

- er wordt op een jonge leeftijd begonnen met het leren lezen (tussen de 2 en 4 jaar) 

- er wordt van het geheel naar het deel gewerkt (van woord naar grafeem/foneem)  

Voor kinderen met het Down’s syndroom (die ook onder de zml-doelgroep vallen) lijkt dit een 

geschikte methode te zijn. De aangeboden woorden zijn direct functioneel en er wordt geen 

beroep gedaan op de zwakke vaardigheden van deze kinderen zoals auditieve analyse en 

synthese van klanken . (SLO, 2006)  

 

2) klank-synthetische aanpak  

Deze aanpak gaat uit van betekenisvolle (klankzuivere) woorden, die kapstokwoorden of 

structureerwoorden worden genoemd. De fonemen worden expliciet aangeboden en 

gekoppeld aan grafemen. Zodra alle fonemen van een kapstokwoord bekend zijn, leren 

kinderen zoveel mogelijk nieuwe betekenisvolle woorden te maken door middel van 

synthese. Zowel de vorm als de betekenis zijn even belangrijk en beide zijn onderdelen van 

het leesproces. Deze aanpak kan worden gezien als een combinatie van ‘top-down’ (het 
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leren van een kapstokwoord door middel van directe woordherkenning) en ‘bottum-up’ (het 

door middel van synthese kunnen vormen van nieuwe woorden met de aangeleerde 

fonemen/grafemen). 

Voorbeelden van leesmethoden die de klank-synthetische aanpak volgen zijn ‘Fototaal, 

Technisch Lezen en Spellen’ en de methodiek ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’. (SLO, 

2006)  

 

3) interactieve of structuur aanpak  

Deze aanpak is deels gebaseerd op de globaalmethode en deels op de klank-synthetische 

methode. Bij het aanbieden van de structuurwoorden ligt veel nadruk op de betekenis van de 

woorden. Vanuit de betekenis leren kinderen hoe de vorm van het woord is en welke 

afzonderlijke delen hierin te herkennen zijn. Het ontrafelen van een woord in afzonderlijke 

fonemen en grafemen wordt grotendeels aan het kind zelf overgelaten. Ook deze aanpak 

kan worden gezien als een combinatie van ‘top-down’ en ‘bottum-up’. Methodes die zich 

baseren op deze aanpak zijn: ‘Leessleutel’, ‘Veilig leren lezen’, ‘Leeslijn’ en ‘Taalleesland’. 

(SLO, 2006)  

 

 4) sensomotorische aanpak.  

De sensomotorische aanpak richt zich op het leren koppelen van fonemen aan grafemen 

door middel van motoriek (zoals door middel van het klank-gebarenalfabet). Het is eerder 

een ondersteunende techniek om de foneem-grafeemkoppeling (spellen) en de grafeem-

foneemkoppeling (lezen) tot stand te laten komen, dan dat het een op zichzelf staande 

aanpak is. Deze aanpak wordt dan ook vaak gecombineerd met andere aanpakken. 

(SLO,2006) 

 

1.2.2 Leesmethoden in het zml-onderwijs 

‘Reguliere taalmethoden in het (V)SO4-onderwijs. Of het kan is de vraag. Dat het gebeurt, is 

een feit.’(SLO, informatiekrant leermiddelenplein, 2005)  

In het zml-onderwijs worden verschillende leesmethoden gebruikt voor het aanvankelijk 

lezen. De gebruikte methode kan per school, per klas, maar ook per leerling verschillen. 

Hieronder worden vijf leesmethoden besproken die gebruikt worden in het zml-onderwijs. 

  

                                                           
4 (Voortgezet)Speciaal Onderwijs 
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De eerste methode die besproken zal worden is; ‘Fototaal, Technisch Lezen en Spellen’. 

Deze methode maakt geen deel uit van, maar is de aanleiding voor dit onderzoek. De vier 

methoden die erop volgen maken wel deel uit van dit onderzoek.  

 

1.2.2.1 Fototaal, Technisch Lezen en Spellen (CED-Groep) 

Methodesoort: Klank-synthetische methode 

Doelgroep: Zml-kinderen 

Lezen/spellen: simultaan 

Volgorde aan te leren letters: k, a, m, i, n, t, s, b, u, p, h, o, g, z, l, v, aa, ee, r, j, e, uu, oo, oe, 

d, ui, f, ie, w, ij, ch, au, ou, ei, eu, ng. 

Korte beschrijving: 

‘Fototaal, technisch lezen en spellen’ is onderdeel van de geïntegreerde taalmethode 

‘Fototaal’ voor het mondeling en schriftelijk taalonderwijs aan zml-kinderen. De methode 

wordt op dit moment ontwikkeld door de CED-groep en is gebaseerd op de klank-

synthetische methode. Het leren lezen loopt simultaan met het leren spellen.  Fototaal volgt 

hierin de aannames van Bosman (2008), die stelt dat het simultaan aanbieden van lezen en 

spellen de leesprestaties van zml-kinderen verbeterd. Spellen eist immers meer van het 

fonologisch bewustzijn dan dat lezen doet (‘Fototaal,Technisch Lezen en Spellen’,2009). 

Door de vaardigheden lezen en spellen tegelijk aan te bieden wordt naar verwachting het 

fonologisch bewustzijn versterkt, wat de leesprestaties bevordert (Bosman, 2008). Bij het 

aanleren van het eerste woordje, ‘kip’, wordt zowel geoefend op de directe woordherkenning 

van ‘kip’ (bij gegaan door een plaatje van een kip om de context duidelijk te maken) als op 

het spellen en van het woord ‘kip’. De aangeboden woorden zijn van het type MKM, dus 

beginnend met een medeklinker, gevolgd door een klinker en eindigend op een medeklinker. 

Alle aangeboden woorden zijn klankzuiver, dat wil zeggen, je spelt ze zoals je ze schrijft. Na 

2 jaar aanvankelijk leesonderwijs met ‘Fototaal, Technisch Lezen en Spellen’, wordt 

verwacht dat de leerling in staat is alle klankzuivere MKM-woorden te lezen en spellen. Op 

dit moment is ‘Fototaal, Technisch Lezen en Spellen’ nog niet op de markt, maar  de 

methode wordt wel getest op een aantal pilot-scholen.  
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1.2.2.2  Zo leer je kinderen lezen en spellen (Schraven)    

Methodesoort: het is een instructie-methodiek voor de leerkracht, gebaseerd op de klank-

synthetische methode. Ook wordt er gebruik gemaakt van de sensomotorische aanpak. 

Doelgroep: Zml-kinderen  

Lezen/Spellen: Simultaan  

Volgorde aan te leren letters: Afhankelijk van de leesmethode waarop deze methodiek wordt 

toegepast. 

Korte beschrijving:  

‘Zo leer je kinderen lezen en  spellen’  is  een  preventieve  instructie-methodiek  voor  de 

leerkracht. De methodiek is bedoeld voor de instructieles. Er wordt gebruik gemaakt van 

kapstokwoorden, waarvan elke letter specifiek wordt aangeleerd. Spellen en lezen krijgen 

van meet af aan evenveel aandacht. De methodiek is te gebruiken bij elke leesmethode en 

zet elke methode-soort om in een klank-synthetische. De methodiek is multisensoreel: het 

visuele, motorische en auditieve kanaal worden zoveel mogelijk ingeschakeld 

(www.zoleerjekinderenlezenenspellen.nl)  

 

1.2.2.3  Veilig in stapjes (Zwijssen)  

Methodesoort: Structureermethode  

doelgroep: Speciaal basisonderwijs  

Spellen/lezen: Het lezen loopt soms gelijk met het spellen, maar vaak loopt het lezen voor op 

het spellen.  

Volgorde aan te leren letters: m, r, v, i, s, aa, p, e, t, n, b, oo, ee, d, oe, k, ij, z, h, w, o, a, u, 

eu, j, ie, l, ou, uu, g, ui, au, f, ei.   

Korte beschrijving:  

Veilig in stapjes bestaat uit aanvullende materialen bij Veilig leren lezen en is bedoeld voor 

aanvankelijk lezen in het speciaal onderwijs. De  methode  is  gebaseerd  op  de structuur 

aanpak zoals  in  de  vorige  paragraaf  is  beschreven. De structureerwoorden worden hier 

gebruikt als 'kapstokwoorden'. Aan elk structureerwoord wordt één bepaalde letter 

opgehangen. Bijvoorbeeld de 'm' van maan, de 'r' van roos en de 'v' van vis. Doordat steeds 

één letter als aandachtsletter centraal staat, bouwen de kinderen de letter-klank-koppeling 

letter voor letter op.(www.zwijssen.nl).  
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1.2.2.4 De Leeslijn (ThiemeMeulenhoff) 

Methodesoort: Structuurmethode, klank-synthetische methode 

Doelgroep: In principe het reguliere onderwijs, maar de deelmethode ‘Leesweg’ is speciaal 

bedoeld voor zwakke lezers. 

Spellen/lezen: het lezen loopt in eerste instantie voor op het spellen. Vanaf het moment dat 

de spellingsmethode Woordbouw wordt gebruikt, loopt het lezen en spellen simultaan. 

Volgorde aan te leren letters: s, j, o, k, d, i, r, e, n, p, a, m, t, h, l, z, g, w, u, b, v, f, oo, aa, ee, uu, ij, 

ie, ui, ou, oe, ei, au, eu  

Korte beschrijving:   

Bij de methode ‘de Leeslijn’ is het spellen niet geïntegreerd in de methode. Er is een aparte 

spellingsmethode, ‘Woordbouw Nieuw’, die aansluit bij ‘de Leeslijn’. Het aanvankelijk lezen is 

verdeeld in twee blokken (blok 4 en blok 5). Blok 4 is onderverdeeld in blok 4a en blok 4b. In 

blok 4a worden korte klinkers en medeklinkers aangeleerd. Na blok 4a (dus na het aanleren 

van de letter ‘f’ in bovengenoemde volgorde) wordt gestart met de spellingsmethode 

‘Woordbouw Nieuw’. In blok 4b worden de lange medeklinkers en de tweeteken-klanken 

aangeleerd. Hierna moeten de leerlingen in staat zijn klankzuivere mkm-woorden te lezen 

(www.deleeslijn.nl)  

 

1.2.2.5  Lezen moet je doen (de Wit)  

Methodesoort: zowel sensomotorisch als globaal en klank-synthetisch  

Doelgroep: Zml-kinderen  

Lezen/spellen: het lezen loopt over het algemeen voorop het spellen.  

Volgorde aan te leren letters: aa, z, p, a, oo, f, m, o, e, n, t, h, ui, j, l, i, ij, w, s, u, r, uu , k, v, 

au, ei, n, d, b, eu, oe, ch , g, ou , ie.  

Korte beschrijving:  

‘Lezen wat je kunt’ is het onderdeel voor aanvankelijk lezen van de methode ‘Lezen moet je 

doen’, een leesmethode speciaal ontwikkeld voor zml-kinderen. Voordat met het onderdeel 

‘Lezen wat je kunt’ wordt begonnen, wordt in de onderdelen ‘Zeggen wat je ziet’ en ‘het 

Vormenboek’ het klankgebaren-alfabet, het lezen van picto’s en de ontwikkeling van het 

vormbewustzijn behandeld. ‘Lezen wat je kunt’ is in eerste instantie nauw aangesloten bij 

beeldlezen (picto-lezen). Geleidelijk worden enkele picto’s vervangen door letters en 

woorden. Elke twee weken wordt één nieuwe letter aangeleerd. Voor leerlingen die daar aan 

toe zijn wordt in de tweede week een extra letter aangeleerd. Dit zijn de vet gedrukte letters 

in boven genoemde volgorde (www.kijkenenkiezen.nl) 
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1.3 Verschillen tussen leerlingen 
 

Geen enkele leerling is hetzelfde. Dit geldt in het reguliere onderwijs, maar zeker ook in het 

zml-onderwijs. In deze paragraaf zullen de verschillen tussen leerlingen worden besproken 

op grond van de diagnose en van de beginsituatie bij aanvang van het leesonderwijs. 

 

1.3.1 Verschillen tussen zml-leerlingen  

In dit onderzoek wordt het leesniveau gemeten van zml-leerlingen. Deze leerlingen vallen 

onder het speciaal onderwijs. In het speciaal onderwijs worden 4 clusters onderscheiden: 

  

cluster 1: kinderen die visueel gehandicapt zijn  

cluster 2: kinderen die doof of slechthorend zijn en een spraakprobleem hebben. 

cluster 3: kinderen met een verstandelijke beperking (IQ lager dan 60) en/of lichamelijke 

beperking (LG/MG), leerlingen die langdurig ziek zijn (LZ) en leerlingen met epilepsie. 

 

cluster 4: Kinderen die vanwege hun gedragshandicap of psychiatrische problemen een 

structurele beperking in hun onderwijsparticipatie ondervinden. (SLO, 2006)  

 

Zml-kinderen vallen onder het cluster 3. Met ‘zml-kinderen’ worden kinderen bedoeld die op 

wat voor manier dan ook een ontwikkelingsprobleem of mentale retardatie hebben. Zowel 

het IQ als de aard van de stoornis van zml-leerlingen loopt behoorlijk uiteen. Dit maakt 

klassen in het zml-onderwijs erg heterogeen  

 

-IQ 

Het IQ van deze leerlingen ligt gemiddeld tussen de 30 en de 70. De IQ’s zijn in te delen 

naar de mate van verstandelijke beperking. Deze indeling is te zien in onderstaande tabel: 
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Tabel 1  

Indeling IQ’s naar de mate van verstandelijke beperking  

Mate van verstandelijke beperking  IQ-level 

Licht 50-55 tot ongeveer 70 

Matig 35-40 tot ongeveer 50-55 

Ernstig 20-25 tot ongeveer 35-40 

 
Bron: Kraijer, 2003 

 

 

- Aard van de stoornis  

In een zml-klas kunnen kinderen zitten met uiteenlopende stoornissen. Sommige stoornissen 

hangen nauw samen met een IQ-score (zoals het Syndroom van Down), andere stoornissen 

komen voor in alle IQ-klassen (zoals ADHD). Hieronder wordt een aantal van deze 

stoornissen (of diagnosen) besproken.  

Syndroom van Down  

Bij kinderen met het syndroom van Down is er (buiten de lichamelijke kenmerken) sprake 

van een lichte tot ernstige verstandelijke beperking.  

Fragiele X-Syndroom  

Het fragiele-X-syndroom is een erfelijke ontwikkelingsstoornis. Het uiterlijk van personen met 

dit syndroom kan karakteristieke uiterlijke kenmerken vertonen (zoals een relatief lang 

gezicht, grote oren en een geprononceerde kin), maar even vaak ontbreken deze. Het 

fragiele-X-syndroom leidt mentaal gezien tot een lichte tot matige verstandelijke beperking. 

(www.fragielex.nl)    

Stoornis in het Autistisch spectrum  

Hoewel een stoornis in het autistisch spectrum voor kan komen in alle IQ-klassen, wordt 

deze stoornis vaak sterk gerelateerd aan intellectuele beperkingen (van Ginkel, 2009). 

Een stoornis in het autistisch spectrum brengt een beperking in sociaal contact en interacties 

met zich mee, maar kan ook leiden tot beperkingen in verbale communicatie. 

Bovendien wordt autisme vaak gekenmerkt door stereotiep, herhalend gedrag en een 

beperkte interessewereld. (Zeevalking, 2000)  

Leerlingen met de diagnose PDD-NOS worden vallen ook binnen het autistisch spectrum. 

Deze leerlingen vertonen enkele autistische kenmerken, maar niet voldoende om de 
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diagnose ‘autisme’ te krijgen.  

ADHD  

Leerlingen die gediagnosticeerd zijn met ADHD hebben een aandachtsstoornis al dan niet 

gecombineerd met hyperactiviteit en impulsiviteit. De aandachtsstoornis kan bij 

schoolgaande kinderen leiden tot leerproblemen.  

Ontwikkelingsachterstand en lichte verstandelijke handicap  

De diagnose ‘ontwikkelingsachterstand’ geeft, zoals de naam al zegt, aan dat er een 

achterstand is in de ontwikkeling van het kind. De stoornis die ten grondslag ligt aan deze 

achterstand is onbekend. Wel is bekend dat deze leerlingen een lichte verstandelijke 

handicap hebben.  

Bij leerlingen die gediagnosticeerd worden met enkel ‘lichte verstandelijke handicap’ is 

eveneens de stoornis de onderliggende stoornis onbekend. 

 

1.3.2 Verschillen in beginsituatie leesonderwijs  

Onafhankelijk van de aard van de stoornis kan de beginsituatie van zml-kinderen bij aanvang 

van het leesonderwijs aanzienlijk verschillen (dit geldt overigens ook voor kinderen in het 

reguliere onderwijs). Deze verschillen kunnen gezien worden als gevolg van verschillen in 

capaciteiten tussen de leerlingen en verschillen in de achtergrondsituatie van de leerlingen.  

(Nijmeegse Werkgroep Taaldidactiek, 1998).  

Capaciteiten  

Het aanvankelijk leren lezen bestaat uit het leren koppelen van twee abstracte eenheden: 

zowel grafemen als fonemen hebben op zichzelf geen betekenis. Dit doet een groot beroep 

op het concentratie- en invoelingsvermogen van kinderen, iets waar zml-leerlingen vaak 

grote problemen mee hebben.  

Achtergrondsituatie 

De beginsituatie waarin kinderen het leesonderwijs in stappen, kan ook verschillen op basis 

van een verschil in achtergrond.   

- Sommige kinderen worden van huis uit op jonge leeftijd gestimuleerd om de letters van het 

alfabet te leren, om simpele boekjes te lezen of worden van jongs af aan veel voorgelezen. 

Hierdoor maken ze kennis met schriftelijke taal. Andere kinderen komen nauwelijks in 

aanraking met schriftelijke taal voordat op school wordt gestart met aanvankelijk 

leesonderwijs. Dit kan komen omdat ouders hier geen waarde aan hechten, maar ook omdat 

ouders laaggeletterd zijn, waardoor ze niet in staat zijn hun kinderen voor te lezen. 

(Nijmeegse werkgroep, Taaldidactiek, 1998)  
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- De meeste kinderen worden eentalig opgevoed, maar een steeds grotere groep kinderen is 

tweetalig: de schooltaal, het Nederlands, is voor hen de tweede taal. Thuis wordt er 

bijvoorbeeld Turks, Moluks of Berber gesproken. Het aantal allochtone leerlingen in het 

speciaal onderwijs is ruimer vertegenwoordigd dan in het regulier onderwijs (Smeets, 2007) 

Onderzoek heeft echter aangetoond dat leesonderwijs in een andere taal dan de moedertaal 

geen nadelen oplevert voor de snelheid van het leren lezen (Goetry, 2002).  

 

-Tot slot hebben ouders van kinderen met een mentale retardatie vaak minder 

verwachtingen van hun kinderen waardoor ze hen van minder schriftelijke taalinput voorzien. 

(Nijmeegse Werkgroep, Taaldidactiek, 1998)  

 

 

1.4  Interactie diagnosen leesmethoden  

 

Het leren lezen aan zml-kinderen vergt een andere aanpak dan het leren lezen aan kinderen 

in het reguliere onderwijs. Zml-kinderen hebben behoefte aan contextgebonden lesstof. Het 

leesonderwijs moet aansluiten op wat de leerling al weet en kan. Bovendien moet de lesstof 

duidelijk en voorspelbaar zijn. Dit kan worden bewerkstelligd door veel gebruik te maken van 

herhalingsstof. Daarnaast is het gebruik van visuele ondersteuning een belangrijke factor 

binnen het zml-leesonderwijs. Wanneer het concreet handelen centraal staat en er gekozen 

wordt voor een klank-synthetische benadering, voldoet een les globaal aan de criteria voor 

het leesonderwijs aan zeer moeilijk lerenden (Brunt, 2010).   

 Verder is het belangrijk dat de stof geen beroep doet op de verbeelding van de leerling en 

dat het maken van fouten zoveel mogelijk wordt vermeden. Dit laatste wordt ook wel 

‘errorless learning’ genoemd (Duker, Didden & Sigafoos, 2004). In tegenstelling to kinderen 

zonder verstandelijke handicap, is het geheugen van zml-kinderen namelijk niet sterk 

genoeg om te kunnen leren van hun fouten. Gecorrigeerd worden werkt bij hen 

demotiverend en kan leiden tot problematisch en angstig gedrag (Duker, Didden & Sigafoos, 

2004). Zml-leerlingen hebben succeservaringen nodig om vooruit te komen in het 

leesonderwijs.  

 

 

 



 

23 

 

Leesproblemen bij zml-kinderen zijn niet per se het gevolg van hun cognitieve beperking. Er 

spelen bij deze groep leerlingen andere factoren een rol die leesproblemen kunnen 

veroorzaken. Dit zijn de zogenaamde taakgebonden factoren die horen bij een leestaak, 

zoals ‘de complexiteit van de stimuli’, ‘het omgaan met symbolische stimuli’, ‘het fonemisch 

bewustzijn’ en ‘de onregelmatigheid van de foneem-grafeemcorrespondentie’. Deze factoren 

maken deel uit van het aanvankelijk lees-leerproces van elke leerling, maar zijn potentiele 

struikelblokken voor zeer moeilijk lerenden.(Hoogeveen et al. 1986). Hieronder zullen deze 

factoren nader worden toegelicht:  

 

-Complexiteit van visuele stimuli  

Elke letter bestaat uit een aantal rechte en/of kromme lijnen en zijn voor zml-kinderen 

daardoor erg complex. 

Deze visuele stimuli (grafemen) worden tijdens het leesproces daarbij ook nog eens tegelijk 

met elkaar aangeboden. Zeer moeilijk lerende kinderen hebben de neiging om overselectief 

op de aangeboden stimuli te reageren, omdat ze niet weten welke stimuli relevant zijn. 

(Hoogeveen et al, 1986)  

-Symbolische stimuli  

Letters zijn abstracte symbolen die op hun beurt verwijzen naar abstracte eenheden: klanken 

(klanken op zich hebben geen betekenis). Deze abstractie is voor zml-kinderen moeilijk te 

bevatten. (Hoogeveen et al, 1986)  

-Het fonemisch bewustzijn  

Het fonologisch bewustzijn is de vaardigheid om los van de inhoud te kunnen reflecteren op 

taal. Kinderen met een goed fonologisch bewustzijn weten dat woorden kunnen rijmen, uit 

lettergrepen bestaan, met dezelfde klanken kunnen beginnen of eindigen en uit klanken 

bestaan die gebruikt kunnen worden om nieuwe woorden te vormen (van der Laan, 2006). 

Dit is de voorbereiding op het fonemisch bewustzijn (een onderdeel van het fonologisch 

bewustzijn).  

Het fonemisch bewustzijn is de vaardigheid om binnen gesproken worden klanken te 

onderscheiden, daarover na te denken en ze te manipuleren. Het is een gevorderde fase van 

het fonologisch bewustzijn. Kinderen met een gevorderd fonemisch bewustzijn begrijpen dat 

gesproken woorden uit klanken bestaan. Ze kunnen grafemen verwisselen om nieuwe 

woorden te maken. Het onderscheiden van losse klanken van een woord is noodzakelijk om 

te kunnen spellen. Bij het spellen van een gesproken woord, dient het woord eerst in 

afzonderlijke klanken te worden opgedeeld, waarna de bijbehorende letter wordt 
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opgeschreven. 

Het fonemisch bewustzijn is van groot belang bij het synthetiseren (samenvoegen) van 

fonemen tot een woord. Fonemen zijn niet de kleinst waarneembare klankeenheden van 

gesproken taal, dat zijn syllaben. De uitspraak van een foneem verschilt namelijk per 

klankomgeving. Zo wordt de ‘k’ van koe anders uitgesproken dan de ‘k’ van kat. Dit heeft te 

maken met de capaciteit van het spraakorgaan en wordt ook wel coarticulatie (letterlijk: 

gezamenlijk articuleren) genoemd. Het spraakorgaan bereid zich bij het woord ‘koe’ al voor 

op het vocaal /u/ (‘oe’) bij het realiseren van de consonant ‘k’. Ditzelfde geldt voor de /ɑ/ in 

kat (Rietveld en van Heuven, 2001). Een kind dat leert lezen en spellen moet zich ervan 

bewust zijn dat de gespelde fonemen /k/ /ɑ/ /t/ samen (gelezen of gesproken) het woord ‘kat’ 

vormen en niet /kə/ /ɑ/ /tə/ (‘ku –a- tu’). (Nijmeegse werkgroep Taaldidactiek, 1992). Hieruit 

kan geconcludeerd worden dat de syllabe de kleinst mogelijk onderscheidbare eenheid is in 

lopende spraak, en niet het foneem. Dit maakt de klankstructuur van een gesproken woord 

moeilijk te doorgronden. Zml-kinderen hebben over het algemeen een weinig ontwikkeld 

fonemisch bewustzijn, wat het lezen en spellen bemoeilijkt.  

-onregelmatigheden in foneem-grafeemcorrespondentie  

Zml-kinderen hebben problemen met de onregelmatigheden die er zijn in de foneem-

grafeemcorrespondentie: het feit dat een woord anders geschreven kan worden dan dat het 

klinkt.  

 

 

Bij kinderen met het syndroom van Down die zml-onderwijs volgen, kunnen er nog andere 

factoren een negatieve invloed hebben op het leren lezen en spellen, namelijk een zwak 

auditief onderscheidingsvermogen, een zwak auditief korte termijngeheugen en 

gehoorverliezen (Bosch, 2006).   

Bovendien vertonen kinderen met het syndroom van Down vaak vermijdingsgedrag en 

ondervinden ze moeilijkheden door hun aangeleerde hulpeloosheid (Oelwein, 1995)  
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1.5  Hoe wordt het leesniveau van zml-leerlingen op dit moment 
getest 

Op dit moment bestaan er geen leestoetsen die speciaal zijn ontwikkeld voor het zml-

onderwijs en gebruikt kunnen worden bij elke leesmethode. Wanneer het leesniveau van 

zml-leerlingen wordt getest, gebeurd dit vaak met toetsen die behoren bij de gebruikte 

leesmethode. Hoewel deze toetsen het leesniveau meten van de leerlingen, zijn dit geen 

landelijk genormeerde toetsen (toetsen waarvan de normen zijn afgeleid van een landelijke 

steekproef) (www.orthopedagogiek.com). Als de gebruikte leesmethode geen geschikte 

leestoets aanbiedt, worden zml-leerlingen vaak getoetst met testen die zijn ontwikkeld voor 

het regulier onderwijs . 

 

Het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (CITO) werkt op dit moment aan taaltoetsen 

speciaal voor het zml-onderwijs. Het gaat hierbij echter om toetsen voor mondelinge taal en 

(nog) niet voor schriftelijke taal. 
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2 Probleemformulering  

2.1 Doelstelling 
 
Uit pilots die zijn uitgevoerd in de praktijk, blijkt dat de methode ‘Fototaal, Technisch Lezen 

en Spellen’ de leesprestaties van zml-kinderen bevordert. Met behulp van een langlopend 

onderzoek zal getracht worden dit verband wetenschappelijk aan te tonen.   

 

Dit onderzoek fungeert als een pilot-onderzoek. Er zal onderzocht worden wat het effect van 

verschillende leesmethoden is op het leesniveau van zml-leerlingen. Hiertoe zullen tests 

worden gebruikt die ontwikkeld zijn voor het reguliere onderwijs. Er zal onderzocht worden of 

deze tests geschikt zijn voor het testen van zml-leerlingen. 

2.2 Probleemstelling 
 

Uit bovengenoemde doelstelling vloeit de volgende probleemstelling voort: Wat is het 

leesniveau van zml-leerlingen na twee jaar leesonderwijs, getest met tests uit het reguliere 

onderwijs? 

Om de resultaten van de proefpersonen goed te kunnen vergelijken zijn een aantal leerling-

gegevens nodig. In het kader van het vervolgonderzoek is het belangrijk te weten of scholen 

bereid zijn deze (soms privacy-gevoelige) gegevens te verstrekken. Dit leidt tot de eerste 

deelvraag: 

1: Zijn scholen bereid leerling-gegevens te verstrekken wat betreft leeftijd, IQ, aard van de 

stoornis en tweetaligheid?  

Om de probleemstelling te testen zijn de volgende deelvragen opgesteld:  

2 Zijn de gebruikte tests betrouwbaar?  

3 Wat is het leesniveau van leerlingen na twee jaar leesonderwijs met de huidige methoden?  

4 Welke leerlinggebonden factoren zijn van invloed op het leesniveau?  

5 Wat is het effect van de leesmethode op het leesniveau van zml-kinderen?  

6 Wat is de relatie tussen het spel- en het leesniveau?   

 

Uit de deelvragen kunnen de volgende hypothesen worden herleid (de hypothesen volgen de 

nummering van de onderzoeksvragen):  
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Hypothese 2: De tests die gebruikt zijn in dit onderzoek zijn betrouwbaar.  

Om conclusies te kunnen trekken uit de resultaten van de tests, moet er vanuit worden 

gegaan dat de tests betrouwbaar zijn. Wanneer zou blijken dat deze hypothese verworpen 

moeten worden, heeft het geen zin om verdere hypothesen te testen. 

Hypothese 3a: Het leesniveau van zml-leerlingen na 2 jaar leesonderwijs is lager dan de 

voldoende standaard van het M3 niveau.   

De reden waarom leerlingen op een zml-school zitten is vanwege hun cognitieve 

beperkingen. Kinderen die zeer moeilijk leren, leren zeer langzaam. Waarschijnlijk meer dan 

twee keer zo langzaam dan een gemiddelde leerling uit het regulier onderwijs. Een 

gemiddelde leerling uit het reguliere onderwijs bereikt na een halfjaar leesonderwijs het 

niveau M3 (wat staat voor Midden groep 3). Omdat er van uit wordt gegaan dat zml-

leerlingen meer dan twee keer zo langzaam zijn, zullen zij na twee jaar leesonderwijs het M3 

niveau nog niet bereikt hebben.  

De voldoende standaard (waarover meer in hoofdstuk 3) geeft de score aan die 75% van de 

leerlingen in het regulier onderwijs op M3 niveau behalen. In deze hypothese wordt ervan uit 

gegaan dat zml-leerlingen deze voldoende standaard niet halen.  

 

Hypothese 3b: De tests die ontwikkeld zijn voor het regulier onderwijs differentiëren aan de 

onderkant te weinig om een goed beeld te schetsen van het leesniveau van zml-kinderen.  

In het reguliere onderwijs is het niet nodig om fijnmazig te toetsen op een laag leesniveau als 

het M3. De meeste leerlingen bereiken vanzelf vanuit M3 niveau E3. Er zijn daarom in het 

primair onderwijs geen toetsen die tussen niveau 0 en M3 meten. Enkel M3 wordt 

gedifferentieerd. Omdat de groep ‘zml-kinderen’ een kleine doelgroep betreft, wordt het niet 

interessant geacht om er valide meetinstrumenten voor te maken.  

 

Hypothese 4a: Het geslacht is niet van invloed op het leesniveau.  

Er is geen reden om aan te nemen dat het geslacht van invloed is op het leesniveau. In deze 

hypothese wordt er dan ook van uit gegaan dat het geslacht geen invloed heeft op het 

leesniveau. 

 

Hypothese 4b: Het IQ is niet van invloed op het leesniveau.   

Uit onderzoek van Laurice en McCachran (2003) is gebleken dat de leesprestaties niet 

afhangen van IQ. Er wordt daarom ook in deze hypothese vanuit gegaan dat de 

leesprestaties niet van het IQ afhangen.  
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Hypothese 4c: De aard van de stoornis heeft invloed op het leesniveau.   

De aard van de stoornis van kinderen in het zml-onderwijs verschilt behoorlijk. Er kunnen 

kinderen in een klas zitten met een stoornis uit het autistisch spectrum, maar ook met het 

Syndroom van Down of een ondefinieerbare ontwikkelingsachterstand. Hoewel kinderen uit 

het zml-onderwijs gemeenschappelijk hebben dat ze behoefte hebben aan contextgebonden 

stof, wordt in deze hypothese aangenomen dat de aard van de stoornis van invloed is op het 

leesniveau.  

 

Hypothese 4d: De leeftijd heeft geen invloed op het leesniveau.   

De leeftijd van de onderzochte kinderen in dit onderzoek varieerde van 7 tot 12 jaar. Gezien 

alle onderzochte kinderen twee jaar leesonderwijs hadden gevolgd op het moment van 

testen echter, wordt er in deze hypothese van uit gegaan dat het leesniveau niet afhankelijk 

is van leeftijd.  

 

Hypothese 4e: Een tweetalige achtergrond heeft geen invloed op het leesniveau.   

Er is geen reden om aan te nemen dat een tweetalige achtergrond invloed heeft op het 

leesniveau van zml-leerlingen. Bovendien geeft Goetry (2002) aan dat er op basis van zijn 

onderzoek geen reden is om aan te nemen dat leesonderwijs in een andere taal dan de 

moedertaal een negatieve invloed heeft op het leessucces.  

 

Hypothese 5: Een methode die het lezen en spellen simultaan aanbiedt brengt leerlingen op 

een hoger leesniveau.  

Deze hypothese volgt de verwachtingen die de ontwikkelaars van de methode ‘Fototaal, 

Technisch Lezen en Spellen’ hebben in navolging van Bosman, die ervan uit gaat dat het 

simultaan aanbieden van lezen en spellen het lezen bevordert. 

 

Hypothese 6a: Leerlingen die goed scoren op de Letter-Benoemtest zullen ook goed scoren 

op de Drie-Minuten-toets en vice versa.   

Deze hypothese vloeit voort uit hypothese 5: wanneer het spellen en het lezen simultaan 

worden aangeboden, zal een goede letterkennis (dat getest wordt met de LBT) 

samenhangen met goed kunnen lezen (dat getest wordt met de DMT)  
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Hypothese 6b: Leerlingen van wie de letterkennis geautomatiseerd is zullen beter scoren op 

de DMT.  

Ook deze hypothese vloeit voort uit hypothese 5.  

Leerlingen die een goede en geautomatiseerde letterkennis hebben, zullen goed scoren op 

de DMT.  

 

3.  Methode  
 

In dit hoofdstuk zal in worden gegaan op de onderzoeksgroep, de gebruikte instrumenten en 

zal er een beschrijving worden gegeven van de afnameprocedure. 

 

3.1 Onderzoeksgroep  

  

Zoals in het vorige hoofdstuk is genoemd, is een van de doelstellingen van dit onderzoek 

‘onderzoeken of tests uit het reguliere onderwijs geschikt zijn om het leesniveau van zml-

leerlingen te testen.’ Omdat dit onderzoek op betrekkelijk kleine schaal is uitgevoerd is het 

niet verstandig een willekeurige steekproef te trekken. Men loopt dan immers het gevaar te 

weinig zwakke lezers te testen, terwijl het juist bij deze leerlingen de vraag is of ze door 

middel van reguliere toetsen getest kunnen worden. Daarom is de leerkracht gevraagd om 

per klas drie zwakke lezers aan te wijzen.   

De uitkomsten van het onderzoek kunnen daarbij pas zinvol geïnterpreteerd worden als de 

resultaten voldoende variëren. Om de kans hierop te vergroten, is de leerkracht ook 

gevraagd om per klas drie sterke lezers aan te wijzen.  

 

Dit onderzoek is gericht op de verschillende leesmethoden. Er zijn daarom zoveel mogelijk 

verschillende scholen benaderd, zodat er zoveel mogelijk variatie in leesmethoden ontstond. 

Het resultaat van deze steekproeftrekking is vermeld in tabel 2. 
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Tabel 2 

Steekproeftrekking gesorteerd op leesmethode en sterke dan wel zwakke lezers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals tabel 2 laat zien, zijn er in totaal 50 leerlingen getest van 9 verschillende scholen. 

De getrokken steekproef bevat voldoende sterke en voldoende zwakke lezers. Helaas is er 

geen evenredige verdeling van leerlingen per leesmethoden. Er zijn weinig leerlingen die les 

hebben gehad volgens de methoden ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’ en ‘Lezen moet je 

doen’. Dit betekent dat eventuele verschillen in toetsresultaten tussen methoden niet als 

representatief voor die methoden beschouwd kunnen worden. 

 

3.2 Instrumenten  

 

Er zijn twee instrumenten gebruikt om de leerlingen te testen: de Letter-benoemtest en de 

Drie-minuten-toets.  

 

3.2.1 Letter-benoemtest.  
De eerste test die is afgenomen is de Letter-benoemtest (Struiksma, van der Leij & Vieijra, 

2009). De test bestaat uit 6 rijtjes met de 36 grafemen van het Nederlands, zoals in figuur 3 

 

Zo leer je 
kinderen lezen 
en spellen 

 

Veilig leren 
lezen 

 

de 
Leeslijn 

 

Lezen moet 
je doen 

 Totaal 

Aantal scholen  1 5 2 1 9 

Aantal sterke 
lezers  3 11 6 2 

22 
(44%) 

Aantal zwakke 
lezers  3 16 6 3 

28 
(56%) 

Totaal aantal 
leerlingen 6 27 12 5 

50 
(100%) 
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is afgebeeld. De test is afgenomen zodat bekeken kan worden wat de invloed van 

letterkennis is op het leesniveau van zml-kinderen. Zoals eerder besproken, bieden niet alle 

leesmethodes het spellen in dezelfde mate aan. De Letter-benoemtest geeft de mogelijkheid 

om een eventueel verband aan te tonen tussen het leesniveau en de letterkennis.  

 

 
Figuur 3  

Letter-benoemtest  

          i                     o                        ee 

         z                     p                         ij                                                                           

         a                     v                         eu                                                                            

         b                     d                         k                                                                        

         t                      u                         s                                                                       

         j                      ui                        w                                                                   

                                                                                                                                  

         ei                    aa                      f                                                                        

         ch                   e                        h                                                                      

         l                      g                        oe                                                           

         ou                   uu                      ie                                                               

         n                     m                       au                                                           

         ng                   oo                      r                                                          

                                                                                                                             

 
Bron: Struiksma, van der Leij & Vieijra, 2009 

 

 

 

3.2.2 Drie-minuten-toets (DMT)  

Vervolgens is een Drie-Minuten-Toets (CITO, 2009) afgenomen. De DMT is een 

meetinstrument waarmee kan worden vastgesteld hoe goed leerlingen losse woorden van 

uiteenlopende moeilijkheidsgraad kunnen verklanken (CITO, 2009). 

De DMT bestaat uit drie verschillende kaarten (1,2 en 3). Van elke kaart bestaan drie 

verschillende versies (A, B en C). De verschillende versies van een kaart bevatten elk 

dezelfde woorden, maar dan aangeboden in een andere volgorde. Er bestaan per kaart 
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verschillende versies, omdat het gebruikelijk is dat de DMT toets meerdere malen in de 

schoolloopbaan van een kind wordt afgenomen. Door gebruik te maken van verschillende 

versies, wordt de invloed die herkenning van de woorden speelt op de resultaten van de 

toets, zoveel mogelijk beperkt (CITO, 2009). Bij de leerlingen in dit onderzoek is kaart 1A 

afgenomen. Op deze kaart staan uitsluitend KM-, MK- en  MKM-woorden (zoals ‘aan’, ‘zee’ 

en ‘vuur’). Dit zijn woorden die volgens de hypothese van de CED-Groep, na twee jaar 

leesonderwijs met behulp van ‘Fototaal, Technisch Lezen en Spellen’, gelezen moeten 

kunnen worden. Figuur 4 laat het scoreformulier van DMT kaart 1A zien.  

 

In 2004 is de DMT beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland 

(COTAN). Deze commissie beoordeelt psychodiagnostische instrumenten op de criteria 

- uitgangspunten bij de testconstructie  

- kwaliteit van het testmateriaal  

- kwaliteit van de handleiding  

- normen  

- betrouwbaarheid  

- begripsvaliditeit  

- criteriumvaliditeit.  

 

De DMT is op al deze criteria met ‘goed’ beoordeeld.   

Dit met uitzondering van ‘criteriumvaliditeit’.   

Omdat de test niet bedoeld is voor voorspellend gebruik is dit criterium niet van toepassing 

op de DMT.5  

 

 

                                                           
5  De Letter-benoemtest is (nog) niet beoordeeld door COTAN 
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Figuur 4 

Scoreformulier DMT 

 

Bron: www.toetswijzer.kennisnet.nl     

 

 

3.3 Afnameprocedure  

In deze paragraaf worden de afnameprocedures van de tests besproken. Allereerst wordt de 

algemene omgang met de leerlingen besproken, vervolgens de procedure voor het afnemen 

van de LBT en tot slot de procedure voor het afnemen van de DMT.  
 

3.3.1 Afnameprocedure: algemeen  

De deelnemende leerlingen zijn om de beurt uit de klas gehaald en naar een rustige kamer 

gebracht. Veel kinderen vonden het spannend om getest te worden. Sommigen vonden het 

zelfs eng. Daarom zijn de leerlingen eerst op hun gemak gesteld. De leerlingen werden op 
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een stoel tegenover de testafnemer geplaatst. Vervolgens is eerst de LBT en daarna de 

DMT afgenomen.   

Sommige leerlingen maken bij het lezen van woorden of letters gebruik van een 

zogenaamde leeswijzer: een voorwerp om de overige letters of woorden op een bladzijde af 

te dekken. Omdat het wel of geen gebruik maken van een leeswijzer de resultaten kan 

beïnvloeden, mocht geen van de leerlingen een leeswijzer gebruiken tijdens de tests. 
Na afloop van de tests mocht de leerling een sticker uitzoeken.  

 

 

3.3.2 Afnameprocedure:  Letter-benoemtest (LBT)  

De procedure voor het afnemen van de LBT is verlopen zoals beschreven in de handleiding 

van Struiksma, van der Leij en Veijra , 2009:  

De leerling is gevraagd de grafemen zo correct en zo vlot mogelijk te benoemen. Het was 

hierbij de bedoeling dat de letters fonetisch en niet alfabetisch werden opgelezen. Dit 

betekent dat de grafemen moesten worden opgelezen zoals ze klinken. Het grafeem <z> 

moest benoemd worden als /z(zz)/ en niet als /zεt/. Dit is vooral van belang om te bekijken of 

een leerling het verschil al kent tussen een lange en een korte klinker. Dit is niet hoorbaar 

wanneer het kind alle letters alfabetisch benoemd. Het verschil tussen de grafemen <o> en 

<oo> is met de alfabetische benoeming /o/ niet waarneembaar. Wanneer de grafemen 

fonetisch benoemd worden, kan worden waargenomen of het kind het correcte onderscheid 

maakt tussen / כ/ (<o>)  en /o/ (<oo>).  

Wanneer een leerling vastliep bij een bepaalde letter, is na 5 seconden ingegrepen. De 

leerling mocht dan verder gaan met de volgende letter.  

 

3.3.3 Afnameprocedure:  Drie-minuten-toets (DMT)  

Ook bij de DMT is de afnameprocedure gevolgd zoals beschreven in Struiksma, van der Leij 

en Vieijra, 2009:   

Toetskaart 1A werd voor de leerling neergelegd met de woorden: ‘Hier heb ik een kaart met 

rijen woorden. Wil jij die van boven naar beneden voor mij oplezen? Je hoeft ze niet allemaal 

te lezen. Na een poosje zeg ik wel dat je mag stoppen. Begin maar.’  

Na exact 1 minuut is de leerling verteld te mogen stoppen.  

Ook bij deze test is er door de testafnemer ingegrepen wanneer een leerling vastliep: Na 5 

seconden is gevraagd door te gaan naar het volgende woord.   
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3.4 Analyse  

In de volgende paragraaf wordt uiteen gezet hoe de resultaten op de Letter-benoemtest 

(LBT) en de Drie-minuten-toets (DMT) zijn geanalyseerd.  

De LBT zal als analysemiddel dienen voor de DMT. Er zal geprobeerd worden een verband 

te leggen tussen de resultaten op de DMT en de LBT. De methode ‘Fototaal, Technisch 

Lezen en Spellen’, biedt immers het lezen en spellen simultaan aan en gaat ervan uit dat het 

spellen het lezen bevordert. Een goede score op de LBT zou dan ook een goede score op 

de DMT moeten betekenen en vice versa.  

 

3.4.1 Analyse:  Letter-benoemtest   
De resultaten van de LBT zijn geanalyseerd op correctheid, om te bepalen of de leerling alle 

grafemen kent. Daarnaast zijn de resultaten geanalyseerd op snelheid, om te bepalen of en 

in welke mate de letterkennis is geautomatiseerd.   

De letterkennis (en of deze geautomatiseerd is) kan een voorspeller zijn voor het succesvol 

leren lezen. Daarnaast zijn  eventuele incorrecte verklankingen van letters meegenomen in 

de analyse.  

 

3.4.2 Analyse Drie-minuten-toets  

De resultaten van de DMT zijn geanalyseerd op het aantal correct verklankte woorden 

binnen één minuut.  

De score uit de DMT, is vervolgens gekoppeld aan het bijbehorende leesniveau.   

De leesniveaus lopen van M3 (midden groep 3) en E3 (eind groep 3) tot E7 (eind groep 7) en 

Plus (het referentieniveau).   

Elk leesniveau is onder te verdelen in de deelniveaus A t/m E:  

Niveau A: goed tot zeer goed, de +/- 25% hoogst scorende leerlingen  

Niveau B: ruim voldoende tot goed, de +/- 25% net boven het gemiddelde  

Niveau C: matig tot voldoende, de +/- 25% net onder het gemiddelde  

Niveau D: zwak tot matig, de +/- 15% ruim onder het gemiddelde  

Niveau E: zwak tot zeer zwak, de +/- 10% laagst scorende leerlingen      

(Struiksma, van der Leij en Vieijra, 2009)  

 

De leerlingen die binnen een leesniveau op niveau A, B en C scoren, vormen samen de 75% 

van de leerlingen die voldoen aan de voldoende standaard. Met andere woorden: een 
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leerling die binnen het leesniveau M3 op niveau C scoort, voldoet nog net aan de voldoende 

standaard. Een leerling die binnen het leesniveau M3 op niveau D scoort wordt gezien als 

risicoleerling. Een score op niveau E niveau suggereert uitval, wat een leesachterstand 

betekent (Struiksma, van der Leij en Vieijra, 2009).  

 

Stel dat leerling X een toetsscore van 16 haalt op de DMT. Het leesniveau dat nog net 

voldoet aan de voldoende standaard is dan M3. Leerling Y haalt een toetsscore van 32. Zijn 

toetsscore valt binnen de voldoende standaard van niveau M3, maar ook binnen die van E3. 

Omdat E3 het hoogste niveau is dat met deze toetsscore binnen de voldoende standaard 

valt, is dit zijn leesniveau. 

Figuur 5 

Voorbeeld van normering DMT 

Leerling  toetsscore M3 E3 M4 E4 M5 E5 M6 E6 M7 E7 Plus 

X 16 C E E E E E E E E E E 

Y 32 B C D E E E E E E E E 

 

Bron: uit de normeringstabel van CITO, 2009  

  

 

Daarnaast is ook  de manier waarop een woord verklankt werd (direct goed, spellend goed, 

direct fout, spellend fout) meegenomen in de analyse van de resultaten op de DMT. Tot slot 

is ook bijgehouden hoe een woord verklankt wordt in geval van incorrecte verklanking.  
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4  Resultaten 

 

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken. De paragrafen in dit hoofdstuk lopen 

parallel met de onderzoeksvragen.  

 

4.1 Zijn scholen bereid leerling-gegevens te verstrekken wat betreft 

leeftijd, IQ, aard van de stoornis en tweetaligheid?  

 

Bij de scholen zijn de volgende gegevens van de  geteste leerlingen opgevraagd:  

geboortedatum, geslacht, intelligentie, één- of tweetaligheid en de aanwezigheid van 

stoornissen.   

Alle scholen waren bereid leerling-gegevens te verstrekken (op voorwaarde dat deze 

vertrouwelijk zouden worden behandeld). Dankzij deze leerling-gegevens kan de 

beschrijving van de onderzoeksgroep (N=50) uit paragraaf 3.1 als volgt worden aangevuld:

  

 

Leeftijd: 

De leeftijd van de leerlingen lag tussen de 86 maanden en 153 maanden, met een 

gemiddelde leeftijd van 124 en een standaarddeviatie van 15.  

 

IQ: 

Het IQ van de leerlingen lag tussen de 34 en 78. Het gemiddelde IQ was 55 met een 

standaarddeviatie van 8,9..  

 

Geslacht: 

16 van de geteste leerlingen waren meisjes, 34 waren jongens.  

 Op het eerste gezicht lijkt dit een onevenredige verdeling, maar het is in de lijn met het 

aantal jongens en meisjes dat naar het zml-onderwijs wordt verwezen: 7 op de 10 leerlingen 

is van het mannelijk geslacht (Smeets, 2007).  
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Tweetaligheid: 

18 leerlingen werden tweetalig opgevoed.  

 

Diagnosen: 

De diagnosen van de kinderen waren verdeeld zoals in onderstaande tabel: 

 

Tabel 3 

Verdeling van proefpersonen per diagnose 

Diagnose N 

Onbekend 7 

autistisch spectrum 6 

ontwikkelingsachterstand 28 

Down’s Syndroom 2 

PDD-NOS 2 

lichte verstandelijke 

handicap 

3 

fragiele X syndroom 1 

ADHD 1 
 
  
Een volledige beschrijving van de gegevens per proefpersoon is te vinden in bijlage B. 

 

4.2 Zijn de gebruikte tests betrouwbaar? 
 
Hypothese 2: De tests die gebruikt zijn in dit onderzoek zijn betrouwbaar.  

De betrouwbaarheid van de gebruikte tests is gemeten met de reliability-test. De reliability-

test meet in hoeverre de verschillende test-items hetzelfde concept meten. In dit geval 

‘letterkennis’ (LBT) en ‘het kunnen lezen van MK-, MKM- en KM-woorden’(DMT). De 

betrouwbaarheid wordt uitgedrukt in Cronbach’s alpha. Deze alpha kan een waarde 

aannemen van minus oneindig (de items meten dan niet hetzelfde concept) tot 1 (de items 

meten dan exact hetzelfde concept). Bij een Cronbach’s alpha hoger dan 0,6 wordt een test 

betrouwbaar geacht.  

 

De betrouwbaarheid van de LBT uitgedrukt in Cronbach’s alpha is .854. De LBT is dus een 

betrouwbare test.   
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De Cronbach’s alpha van de verschillende items van de DMT is .984. Deze test lijkt dus op 

het eerste gezicht betrouwbaar. 

Echter, de helft van de leerlingen is binnen één minuut  (de tijd die gegeven werd om zoveel 

mogelijk worden te lezen) niet verder gekomen dan het 15e woord (waarover meer in 

paragraaf 4.3.1). Wanneer een leerling niet verder komt dan het 15e woord, zijn de woorden 

vanaf 16 automatisch incorrect gelezen, gezien ze überhaupt niet zijn gelezen. 

De betrouwbaarheid is daarom opnieuw getest voor de eerste 15 items (woorden). Dit levert 

een Cronbach’s alpha op van .88. De DMT-test is dus ook betrouwbaar wanneer wordt gelet 

op de eerste 15 items. 

 

4.3 Wat is het leesniveau van leerlingen na twee jaar leesonderwijs 

met de huidige methoden?  

  

In deze paragraaf worden de resultaten van de tests besproken die gebruikt zijn om het 

leesniveau van de leerlingen te bepalen. Allereerst worden in paragraaf 4.3.1 de resultaten 

per item op de LBT en de DMT besproken. Hierna wordt 4.3.2 een overzicht gegeven van de 

verdeling van de leesniveaus. Tot slot worden in paragraaf 4.3.3 hypothesen 3a en 3b 

getoetst.  

4.3.1 Algemene resultaten  

In tabel 4 zijn de statistieken per item op de LBT weergegeven: 

Tabel 4 

P-waarden per item LBT 

LETTER GEM LETTER GEM LETTER GEM LETTER GEM 
B ,84 N ,90 E ,92 EI ,52 

D ,76 P 1,00 I ,90 IJ ,72 

F ,70 R ,96 O ,92 OE ,72 

G ,94 S ,96 U ,76 UI ,38 

H ,86 T ,90 AA ,96 EU ,66 

J ,82 V ,92 EE ,88 OU ,56 

K ,92 W ,84 OO ,96 AU ,58 

L ,94 Z ,90 UU ,72 NG ,12 

M 1,00 A ,94 IE ,52 CH ,14 
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Tabel 4 laat zien dat alle leerlingen in staat waren de letters ‘p’ en ‘m’ te verklanken (deze 

grafemen hebben een p-waarde van 1). De dubbele consonanten ‘ch’ en ‘ng’  werden door 

de minste kinderen correct verklankt (respectievelijk door 6 en 7 leerlingen: een p-waarde 

van 0,12 en 0,14 voor een onderzoeksgroep van N=50) 

 

In tabel 5 zijn de item-statistics van de DMT weergegeven: 

Tabel 5 

P-waarden per item DMT 

DM GEM DM GEM DM GEM DM GEM DM GEM 
1 ,72 17 ,50 33 ,22 49 ,12 65 ,06 

2 ,56 18 ,36 34 ,20 50 ,14 66 ,06 

3 ,96 19 ,50 35 ,22 51 ,14 67 ,04 

4 ,66 20 ,40 36 ,22 52 ,12 68 ,06 

5 ,74 21 ,46 37 ,22 53 ,14 69 ,06 

6 ,86 22 ,42 38 ,20 54 ,12 70 ,04 

7 ,90 23 ,38 39 ,22 55 ,12 71 ,02 

8 ,92 24 ,44 40 ,22 56 ,08 72 ,02 

9 ,40 25 ,32 41 ,22 57 ,08 73 ,02 

10 ,60 26 ,38 42 ,20 58 ,08 74 ,02 

11 ,46 27 ,34 43 ,12 59 ,08 75 ,00 

12 ,58 28 ,32 44 ,16 60 ,10 

13 ,34 29 ,30 45 ,18 61 ,08 

14 ,36 30 ,18 46 ,18 62 ,06 

15 ,60 31 ,20 47 ,16 63 ,06 

16 ,54 32 ,18 48 ,14 64 ,06 
 

De item statistics laten zien dat op één proefpersonen na, alle proefpersonen het derde 

woord (‘oom’) konden lezen. Geen enkele proefpersoon heeft het 75e woord correct gelezen 

 4 items leverden een p-waarde hoger dan .75 op. Deze items zijn in bovenstaande tabel 

gearceerd. De woorden behorende bij deze items zijn ‘oom’, ‘oor’,’aan’ en ‘op’. Zonder de 

mogelijkheid uit te sluiten dat het toeval berust, is het opvallend dat  elk van deze items van 

de vorm KM is.  

Een verklaring hiervoor kan gezocht worden in het feit dat de meeste aanvankelijke lezers 

spellend lezen: ze zetten elk grafeem om in het bijbehorende foneem, om het woord 
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vervolgens te synthetiseren. Het spellend lezen van een KM-woord is makkelijker dan het 

spellend lezen van een MK-woord. In een KM-woord is een korte pauze tussen de klinker en 

de medeklinker te plaatsen, zonder dat dit de articulatorische bewegingen van de klinker 

naar de medeklinker onderbreekt. Hierdoor heeft een gespeld KM-woord grote gelijkenis met 

het gelezen KM-woord. In het geval van een gespeld MK-woord echter, moet er een 

glottisslag6 worden ingevoegd tussen de medeklinker en de klinker. Hierdoor wordt de 

vloeiende articulatorische beweging van de medeklinker naar de klinker onderbroken, wat er 

voor zorgt dat een gespeld MK-woord minder gelijkenis vertoond met een gelezen MK-woord 

(Geudens, 2004).  

 

                                                           
6 Glottislag (ʔ): Kort onderbreken van een klank door het onderbreken van de trilling van de 

stembanden 
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4.3.2 Overzicht leesniveau verdeling   

De score die een leerling haalt op de DMT (het aantal correct verklankte woorden binnen 

één minuut) is gekoppeld aan het bijbehorende leesniveau. Figuur 6 laat in een  boxplot de 

behaalde scores op de DMT zien. In het boxplot zijn 4 lijnen getrokken. Deze lijnen stellen de 

landelijke bao7-niveaus voor na 5 maanden leesonderwijs (M3).  

A-niveau: Landelijk percentielscore van >75  

B-niveau: Landelijk percentielscore van >50  

C-niveau: Landelijk percentielscore van >25  

D-niveau: Landelijk percentielscore van >15  

E-niveau: Landelijk percentielscore van <10  

 

De leerlingen die boven de lijn van het C-niveau scoren, scoren volgens de normen nog 

binnen de voldoende standaard. 

Figuur 6 

Verdeling van de DMT-scores vergeleken met de landelijke bao-percentielen 

 

Het boxplot laat zien dat iets minder dan de helft van de leerlingen na twee jaar 

leesonderwijs onder de voldoende standaard (A+B+C) scoort. 

                                                           
7 Afkorting voor basisonderwijs. 
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Het histogram in figuur 7 laat de verdeling van DMT-scores zien per geslacht, één- en 

tweetalige leerlingen en per sterke en zwakke lezers volgens de docent. 

 Figuur 7 

Verdeling van de DMT scores per geslacht, één/tweetaligheid, en sterke/zwakke lezers 

 

Het histogram laat zien dat er op het eerste gezicht geen grote verschillen zijn tussen 

jongens/meisjes en één/ tweetalige leerlingen. Leerlingen die door hun docent als sterke 

lezers worden aangemerkt scoren behoorlijk veel beter dan leerlingen die door hun docent 

als zwakke lezer worden aangemerkt. De indeling sterk/zwak door de leerkracht lijkt dus een 

goede graadmeter voor het leesniveau van de betreffende leerlingen. 

 

4.3.3 Hypothese 3a en 3b 
Hypothese 3a: Het leesniveau van zml-leerlingen na 2 jaar leesonderwijs is lager dan de 

voldoende standaard van het M3 niveau.  

Figuur 6 in de vorige paragraaf liet de verdeling van de DMT-scores gerelateerd aan het 

leesniveau zien . 

 

De ruwe score van de geteste leerlingen op de DMT is vergeleken met de ruwe score 16 (de 

ruwe score die een reguliere leerling haalt op het M3 niveau, nog net niveau C, dus nog net 

binnen de voldoende standaard).   
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Van de 50 onderzochte leerlingen was de gemiddelde ruwe score op de DMT 20,92 met een 

standaardafwijking van 19,440.  

De hypothese is getest door het uitvoeren van een eenzijdige t-toets. Hieruit blijkt dat de 

ruwe score van de proefpersonen niet significant afwijkt van het laagste C-niveau (16): 

t=1,790, df=49 en p=0,080 (= >0,05) 

 
De test wijst uit dat er geen significant verschil is tussen het laagste C-niveau en het 

gemiddelde leesniveau van zml-leerlingen na twee jaar leesonderwijs. Echter, de 

proefpersonen waren te verdelen in twee groepen, namelijk de sterke (N=22)  en zwakke 

(N=28) lezers volgens de leerkracht. De data is daarom gesplitst naar deze verdeling. In 

figuur 8 volgt opnieuw een boxplot, ditmaal met de sterke en zwakke lezers gesplitst. 

 

Figuur 8 

Verdeling van de DMT-scores vergeleken met de landelijke bao-percentielen, gesplitst naar sterke en zwakke 

lezers. 
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Figuur 8 laat dat het merendeel van de sterke lezers binnen de voldoende standaard scoort 

(A+B+C-niveau). Het merendeel van de zwakke lezers scoort buiten de voldoende standaard 

(D+E-niveau). 

De sterke lezers scoorden gemiddeld 35,50 op de DMT, met een standaardafwijking van 

20,187. 

De zwakke lezers scoorden gemiddeld 9,46 op de DMT, met een standaardafwijking van 

7,720. 

Er is opnieuw een t-test uitgevoerd voor deze gesplitste data. Hieruit blijkt dat de sterke 

leerlingen significant hoger scoren dan het laagste C-niveau:  

t=4,531 df=21 en p<0,05.  

De zwakke leerlingen blijken significant lager te scoren dan het laagste C-niveau: 

t=-4,480 df=27 en p<0,05. 

Dat de zwakke lezers lager scoren dan de voldoende standaard is op zich niet verbazend.  

Het is wel opmerkelijk dat de sterke lezers boven het C-niveau, en dus binnen de voldoende 

standaard vallen. Het gaat immers om ‘zeer moeilijk lerende kinderen’ waardoor een niveau 

onder het C-niveau, dus buiten de voldoende standaard,  in de lijn der verwachtingen ligt. 

   

Hypothese 3b: : De tests die ontwikkeld zijn voor het regulier onderwijs differentiëren aan de 

onderkant te weinig om een goed beeld te schetsen van het leesniveau van zml-kinderen. 

Uit de t-test, uitgevoerd om hypothese 3a te testen, blijkt dat zwakke leerlingen significant 

lager scoren dan het laagste C-niveau. Dit betekent echter niet dat de DMT test te weinig 

differentieert. Het vertelt enkel dat zwakke leerlingen de voldoende standaard (A+B+C) niet 

halen. 

Daarom zijn de resultaten ook getest tegen de ruwe score 13 (de onderkant van het D-

niveau) en de ruwe score 12 (de bovenkant van het E-niveau, gezien het E-niveau de ruwe 

scores kleiner en gelijk aan 12 beslaat). De resultaten van de leerlingen kunnen worden 

teruggevonden in figuur 7.  

 

Allereerst is er een t-test uitgevoerd om te bekijken of de zwakke leerlingen significant lager 

scoren dan het D-niveau. Dit blijkt het geval te zijn:  

t= - 2,424 df=27 p<0,05. 
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Vervolgens zijn de leerlingen door middel van een derde t-test getest tegen het E-niveau. 

Omdat het E-niveau ruwe scores van 12 of lager inhoudt, zijn de leerlingen ditmaal getest 

tegen de bovenkant van het E-niveau, namelijk 12. Het blijkt dat de zwakke leerlingen niet 

significant lager scoren dan de bovenkant van het E-niveau.  

t= -1,738 df=27 p=0,094  p> 0,05  

 

Uit deze test blijkt dat de leerlingen lager scoren dan 12, maar dit is geen significant verschil.  

Omdat ook de zwakke leerlingen binnen 1 van de niveaus binnen het leesniveau M3 blijken 

te vallen, mag geconcludeerd worden dat de reguliere test DMT voldoende differentieert. 

 

4.4 Welke leerling-gebonden factoren zijn van invloed op het 
leesniveau? 

In deze paragraaf worden de hypothesen 4a t/m 4e besproken. Dit zijn de hypothesen die 

betrekking hebben op de leerling-gebonden factoren.  

 

Hypothese 4a : Het geslacht is niet van invloed op het leesniveau.  

In het begin van dit hoofdstuk werd een grafiek gegeven waaruit leek te blijken dat het 

geslacht geen invloed heeft op het leesniveau. Uit onderstaande tabel kan de gemiddelde 

DMT-score per geslacht worden afgelezen: 

Tabel 6 

Gemiddelde DMT-score per geslacht 

Geslacht  N Gemiddelde 
DMT-score 

standaarddeviatie  

Meisje 16 20,13 19,152 
Jongen 34 21,29 19,849 
 

De hypothese dat het geslacht niet van invloed is op het leesniveau is getest door middel 

van een indepent-t-test. Hieruit blijkt dat het geslacht inderdaad niet van invloed is op de 

DMT-score: 

t= -0,196 df=48 p=0,845 (p>0,05)  
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Hypothese 4b: Het IQ is niet van invloed op het leesniveau.  

Het IQ van de geteste leerlingen varieerde van 34 tot 78. Door middel van correlatie is getest 

of het IQ van invloed is op het leesniveau. Pearson laat een correlatie zien van 0,200 met 

p=0,163. De correlatie tussen het IQ en de DMT-score is dus niet significant. 

Wanneer de IQ’s worden ingedeeld in de klassen ‘ernstige tot matige verstandelijke 

beperking’(IQ 20-50) en lichte verstandelijke beperking (IQ >50) levert dit de volgende 

groepen op:  

 

Tabel 7  

Gemiddelde DMT-score per IQ-klasse met IQ van 50= lichte verstandelijke beperking 

Mate verstandelijke 

beperking 

N Gemiddelde 

DMT- score 

Standaarddeviatie 

Licht 38 24 20,645 

Matig tot ernstig 12 11,17 10,642 

 

Een indepent-t-test laat zien dat de IQ-klasse ‘matig tot ernstige verstandelijke beperking’  

significant lager scoort dan de IQ-klasse ‘lichte verstandelijke beperking’:  

t= -2,058 df=48 p<0,05.  

Deze indeling is echter discutabel . Tabel 1 (Kraijer 2003) in hoofdstuk 1.3.1 liet al zien dat er 

geen scherpe lijn te trekken is tussen de verschillende IQ’s wanneer ze ingedeeld worden in 

mate van verstandelijke handicap. 

De grens tussen de twee klassen ligt in tabel 7 bij een IQ van 50. De leerlingen met een IQ 

van 50 zijn meegeteld met de groep ‘lichte verstandelijke beperking. Volgens de indeling van 

Kraijer hadden de  leerlingen met een IQ van 50 net zo goed meegeteld kunnen worden met 

de groep ‘matig tot ernstige verstandelijke beperking. Hieruit zou de volgende verdeling zijn 

ontstaan:  
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Tabel 8  

Gemiddelde DMT-score per IQ-klasse met IQ van 50=matige verstandelijke beperking 

Mate verstandelijke 

beperking 

N Gemid delde 

DMT- score 

Standaarddeviatie 

Licht 35 23,94 20,621 

Matig tot ernstig 15 13,87 14,623 

 

Een independent-t-test laat nu zien dat er geen significant verschil is tussen beide klassen. 

t=1,712 df=48 p=0.093 (p>0,05) 

 

Hypothese 4c: De aard van de stoornis heeft invloed op het leesniveau.  

Allereerst volgt hier een tabel met de gemiddelde DMT-score per diagnose: 

Tabel 9 

Gemiddelde DMT-score per diagnose 

Diagnose  N Gemiddelde 
DMT-score 

standaarddeviatie  

Onbekend 7 11,57 18,374 

autistisch spectrum 6 27,17 19,753 

ontwikkelingsachterstand 28 23,68 20,946 

Down's Syndroom 2 5,00 ,000 

PDD-NOS 2 33,50 4,950 

lichte verstandelijke 

handicap 

3 18,00 9,539 

fragiele X syndroom 1 6,00           nvt 

ADHD 1 2,00           nvt  

 

 
Allereerst moet opgemerkt worden dat er een groot verschil is in de grootte van de diagnose-

groepen. 

Op basis van bovenstaande indeling is een ANOVA-test uitgevoerd. Deze laat zien dat er 

geen significant verschil is tussen de DMT-scores van de groepen:  

F=0,931 df=7 p=0,493 (p>0,05)  

 

Vervolgens zijn de diagnosen geclusterd op basis van wat bekend is over de gevolgen voor 

de verstandelijke beperking per gestelde diagnose. Hierbij is de diagnose ‘onbekend’ een 
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lastige factor. Deze groep zal blijven zoals hij is.   

Kinderen die gediagnosticeerd worden met het ‘fragiele X-syndroom’, hebben behalve 

karakteristieke uiterlijke kenmerken, een licht verstandelijke handicap. De diagnose ‘fragiele 

– X-syndroom’ zal dan ook gevoegd worden bij ‘lichtelijk verstandelijke handicap’.   

‘PDD-NOS’ en ‘ADHD’ worden gezien als stoornissen die binnen het autistisch spectrum 

voorkomen. Deze diagnosen zijn dan ook gevoegd bij de diagnose ‘autistisch spectrum’. 

De diagnosen ‘lichte verstandelijke handicap’ en ‘ontwikkelingsachterstand’ lijken vage 

begrippen die misschien wel voor elkaar inwisselbaar zijn. Door de data te bekijken, blijkt dat 

binnen dezelfde klas sommige kinderen de diagnose ‘lichte verstandelijke handicap’ en 

andere de diagnose ‘ontwikkelingsachterstand’ hebben gekregen. Op basis hiervan is 

besloten deze diagnosen niet bij elkaar te voegen.  

De nieuwe groepen na clustering met de erbij behorende gemiddelde DMT-score, zien er als 

volgt uit: 

 
 
 
Tabel 10 

Gemiddelde DMT-score per geclusterde diagnose 

Diagnose 
(geclusterd) 

N Gemiddelde 
DMT- score 

standaar ddeviatie  

Onbekend 7 11,57 18,374 

autistisch spectrum 9 25,78 18,274 

ontwikkelingsachterstand 28 23,68 20,946 

syndroom van down 2 5,00 ,000 

lichte verstandelijke 

handicap 

4 15,00 9,832 

 
 

 

Op basis van deze nieuwe indeling is er op nieuw een ANOVA-test uitgevoerd. Ook de 

geclusterde diagnosen leiden niet tot significante verschillen van de DMT-scores: 

F=1,126 df=4 p=0,356 (p>0,05)  

 

Wel mag worden opgemerkt dat de groep ‘Syndroom van Down’( die slechts uit twee 

leerlingen bestaat) opvallend laag scoort.  
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Hypothese 4d: De leeftijd heeft geen invloed op het leesniveau.  

Met behulp van correlatie is onderzocht of de leeftijd van de kinderen van invloed is op het 

leesniveau. Hoewel alle geteste kinderen twee jaar leesonderwijs hebben gehad, verschilden 

de leeftijden onderling aanzienlijk. De jongste proefpersoon was 7 jaar, terwijl de oudste 12 

jaar was.  

Pearson Correlatie laat zien dat leeftijd geen invloed heeft op de DMT-score.  

Pearson Correlatie=0,160  p=0,266 (p>0,05)  

 

Hypothese 4e: een tweetalige achtergrond heeft geen invloed op het leesniveau.  

Uit tabel 11 is de gemiddelde DMT-score van één- en tweetalige leerlingen af te lezen.  

Tabel 11 

Gemiddelde DMT-score per één en tweetalige leerlingen 

Achtergrond  N Gemiddelde 

DMT-score 

standaarddeviatie 

Eentalig 32 22,34 20,318 

Tweetalig 18 18,39 18,053 

 

Figuur 7 in paragraaf 4.2.2 suggereerde al dat een één- of tweetalige achtergrond geen 

invloed heeft op het leesniveau. Deze hypothese wordt nu getoetst door middel van een 

indepent-t-test. 

Uit deze test blijkt dat een tweetalige achtergrond geen invloed heeft op het leesniveau: 

t=0,687  df=48  p=0,496 (p>0,05) 

 
4.5  Wat is het effect van de leesmethode op het leesniveau van zml-
kinderen? 
 

Hypothese 5: Een methode die het lezen en het spellen simultaan aanbiedt brengt leerlingen 

op een hoger leesniveau.  
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In figuur 9 zijn in een boxplot per leesmethode de DMT-scores van de leerlingen 

weergegeven. 

Figuur 9 

Verdeling van DMT-scores per leesmethode 

 

Bij het interpreteren van deze grafiek moet voorzichtigheid in acht worden genomen. Tabel 

12 laat namelijk de frequenties zien van het aantal geteste leerlingen dat les heeft gekregen 

met behulp van elke leesmethode: 

Tabel 12 

DMT-score per leesmethode 

Leesmethode N Gemiddelde 
DMT-score 

standaarddeviatie 

Zo leer je kinderen 
lezen en spellen 

6 12 8,989 

Veilig leren lezen, 
veilig in stapjes 

27 21,85 21,406 

De Leeslijn 12 27,92 19,014 

Lezen moet je doen 5 9,8 11,367 
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De leesmethoden staan op volgorde van het al dan niet simultaan aanbieden van het lezen 

en het spellen. ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’ biedt het lezen en het spellen simultaan 

aan. ‘Lezen moet je doen’ biedt eerst het lezen van pictogrammen aan. Deze pictogrammen 

worden langzaam vervangen door letters en woorden. Het lezen gaat dus bij deze methode 

vooraf aan het spellen. De methoden ‘Veilig leren lezen’ en ‘de Leeslijn’ Vormen een 

tussenweg tussen het al dan niet simultaan aanbieden van lezen en spellen. ‘Veilig leren 

lezen’ biedt één letter per aangeleerd woord aan (zoals de ‘m’ van ‘maan’). De Leeslijn biedt 

het spellen pas aan zodra de korte klinkers en de medeklinkers zijn aangeleerd. Over de 

volgorde van deze methoden in de hiërarchie kan worden gediscussieerd. Gezien de 

hypothese echter, zou de methode ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’ de kinderen tot het 

hoogste leesniveau moeten leiden, omdat deze methode het lezen en spellen simultaan 

aanbiedt. De grafiek in figuur 9 laat al enigszins zien dat dit niet het geval is. Er is een 

ANOVA-test uitgevoerd om te bekijken of er een significant verschil bestaat tussen de DMT-

scores per leesmethode. Dit blijkt niet het geval te zijn:    

F=1,557 df=3 p=0,213 (p>0,05)  

 

Zoals eerder vermeld, bestond de proefpersoongroep uit zwakke en sterke lezers. Er is 

daarom vervolgens gekeken of bepaalde leesmethoden meer effect sorteren bij sterke dan 

wel zwakke lezers. De DMT-scores per leesmethode gesplitst in sterke en zwakke lezers zijn 

te vinden in tabel 13 (sterke lezers) en tabel 14 (zwakke lezers).  

 

Tabel 13 

Gemiddelde DMT-score  van sterke lezers per leesmethode. 

leesmethode N Gemiddelde 

DMT-score 

standaarddeviatie  

Zo leer je kinderen 

lezen en spellen 

3 19,67 4,933 

Veilig leren lezen, 

veilig in stapjes 

11 40,91 21,961 

De Leeslijn 6 39,17 18,378 

Lezen moet je 

doen 

2 18,50 16,263 



 

53 

 

 

 
Tabel 14 

Gemiddelde DMT-score  van zwakke lezers per leesmethode. 

leesmethode N Gemiddelde 

DMT-score 

standaarddeviatie  

Zo leer je kinderen 

lezen en spellen 

3 4,33 1,155 

Veilig leren lezen, 

veilig in stapjes 

16 8,75 4,824 

De Leeslijn 6 16,67 12,404 

Lezen moet je 

doen 

3 4 ,000 

 

Allereerst is er voor deze gesplitste data een ANOVA-test uitgevoerd om te bezien of sterke, 

dan wel zwakke leerlingen hoger scoren bij een bepaalde leesmethode.   

Voor de sterke leerlingen is er geen significant verschil tussen de leesmethoden:  

F=1,523 df=3 p=0,243 (p>0,05)  

Voor zwakke leerlingen is er echter wel een significant verschil tussen de leesmethoden 

gemeten: 

F=3,482 df=3 p<0,05  

 

 

Het boxplot in figuur 10 laat per leesmethode de  verdeling van de resultaten van de zwakke 

lezers zien.  
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Figuur 10 

Verdeling van DMT-scores van zwakke lezers  per leesmethode 

 

Afgaande op deze grafiek lijkt vooral de methode ‘de Leeslijn’ een goed effect te hebben op 

de zwakke lezers. Deze aanname is getest met een posthoc analyse. Onderstaande tabel 

laat zien dat leerlingen die les hebben gehad met ‘de Leeslijn’ significant beter scoren dan 

leerlingen met elke andere methode uit dit onderzoek. Tussen de andere methoden 

onderling is geen significant verschil gevonden.  

 
Tabel 15 

Posthoc-analyse DMT-score van zwakke lezers per leesmethode 

Methode I Methode J Verschil in 
DMT-score 
(I-J) 

significantie 

De Leeslijn Zo leer je kinderen 
lezen en spellen 

12,333 0,017 

De Leeslijn Veilig leren lezen, 
veilig in stapjes 

7,917 0,023 

De Leeslijn Lezen moet je doen 

 

12,667 0,015 
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4.6 Wat is de relatie tussen het spel- en het leesniveau?  

 

In deze paragraaf wordt de relatie tussen de scores op de LBT en de DMT onderzocht, om 

hypothese 6a en 6b te testen.  

 

Hypothese 6a: Leerlingen die goed scoren op de LBT zullen ook goed scoren op de DMT en 

vice versa.  

Om te bekijken of er een relatie bestaat tussen de score op de DMT en die op de LBT is er 

correlatie gebruikt. Allereerst is er gekeken of de resultaten op de DMT van de gehele groep 

correleren met de resultaten van de gehele groep op de LBT. Dit blijkt het geval te zijn.  

Pearson Correlatie 0,662 met een p<0,01  

 

Vervolgens is er gekeken of de leesmethode effect heeft op de score op de LBT. Het boxplot 

in figuur 11 geeft de scores per leesmethode weer:  

 

Figuur 11  

Verdeling LBT-goed per leesmethode 

 



 

56 

 

 

Tabel 16 laat toont de gemiddelde LBT-scores per leesmethode. De maximaal te behalen 

score op de LBT was 36, gezien de test uit 36 te benoemen grafemen bestaat. 

Tabel 16  

Gemiddelde LBT-score per leesmethode 

Leesmethode N Gemiddelde 

LBT-score 

standaarddeviatie  

Zo leer je kinderen 

lezen en spellen 

6 27,50 4,037 

Veilig leren lezen, 

veilig in stapjes 

27 27,63 5,658 

De Leeslijn 12 30,08 3,397 

Lezen moet je doen 5 24,20 6,458 

 

Er is een ANOVA test uitgevoerd om te bekijken of de leesmethode van invloed is op de 

LBT-score van de leerlingen. Dit is niet het geval: 

F=1,632 df=3 p=0,195 (p>0,05) 

 

 Vervolgens is de data opnieuw gesplitst naar sterke en zwakke lezers. 

Tabel 17  

Gemiddelde LBT-score van de sterke lezers per leesmethode. 

Leesmethode N Gemiddelde 

LBT-score 

standaarddeviatie 

Zo leer je kinderen 

lezen en spellen 
3 30,33 3,512 

Veilig leren lezen, 

veilig in stapjes 
11 32,55 2,505 

De leeslijn 6 31,00 3,286 

Lezen moet je doen 2 28,50 7,778 
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Tabel 18  

Gemiddelde LBT-score van de zwakke lezers per leesmethode. 

Leesmethode N Gemiddelde 

LBT-score 

standaarddeviatie 

Zo leer je kinderen 

lezen en spellen 
3 24,67 2,082 

Veilig leren lezen, 

veilig in stapjes 
16 24,25 4,626 

De leeslijn 6 29,17 3,545 

Lezen moet je doen 3 21,33 4,726 

 

Op basis van deze gesplitste data is opnieuw een ANOVA-test uitgevoerd. Hieruit blijkt dat 

de leesmethode geen effect heeft op de LBT-score van zowel de sterke als de zwakke 

lezers.  

Sterke lezers:  

F=1,057 df=3 p=0,392 (p>0,05)  

Zwakke lezers:  

F=2,814 df=3 p=0,061(p>0,05)  

 

De p-waarde bij zwakke lezers is 0,061, wat bijna significant te noemen is. 

Dit suggereert dat er een duidelijk verschil in LBT-score moet zijn tussen de leesmethode, 

als is dit verschil dus niet significant. In figuur 12 volgt een boxplot met de verdeling van de 

LBT-scores per leesmethode voor de zwakke lezers.  

 



 

58 

 

Figuur 12  

Verdeling LBT-scores van de zwakke lezers per leesmethode. 

 

 

Het boxplot laat een duidelijk hoge verdeling in LBT-scores zien bij de methode ‘De Leeslijn’. 

 

Daarop is er een Multivariate test uitgevoerd, met als afhankelijke factoren de verschillende 

klanksoorten: ‘aantal goed op de enkele consonanten’ (b,d,f,g,h,j,k,l,m,n,p,r,s,t,v,w,z), ‘korte 

vocalen’ (a,e,i,o,u), ‘lange vocalen’ (aa,ee,oo,uu), ‘twee-tekenklanken’ (ie,ei,ij,oe,eu,ui,ou,au) 

en ‘dubbele consonanten’ (ch,ng) . 

Wanneer deze test wordt uitgevoerd is er een significant verschil tussen de leesmethoden te 

vinden wat betreft de score op enkele consonanten, korte vocalen en twee-tekenklanken bij 

de zwakke lezers.   

Enkele consonanten :  

F=4,055 df=3 p<0,05  

Korte vocalen :  

F=4,097 df=3 p<0,05  

Twee-tekenklanken : 

F=3,877 df=3 p<0,05  
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De klanksoorten die een significant verschil opleveren bij de zwakke lezers worden in figuur 

13 t/m 15  per leesmethode weergegeven. Op elke klanksoort is een ANOVA-posthoc 

analyse uitgevoerd om te bekijken tussen welke leesmethode de scores significant 

verschillen.  

Figuur 13  

Verdeling van het aantal correct verklankte enkele consonanten door zwakke lezers  

per leesmethode 

 

 

De posthoc analyse laat zien dat leerlingen van ‘de Leeslijn’ significant beter scoren dan 

leerlingen van ‘Veilig leren lezen’ en ‘Lezen moet je doen’ wanneer het gaat om het 

verklanken van de enkele consonanten. 

 

 

 

 



 

60 

 

Figuur 14 

 Verdeling van het aantal correct verklankte korte vocalen door zwakke lezers 

per leesmethode. 

 

 

 

De posthoc analyse wijst uit dat leerlingen van ‘Veilig leren lezen’ en ‘de Leeslijn’ significant  

beter scoren op het verklanken van korte vocalen dan leerlingen van ‘Zo leer je kinderen 

lezen en spellen’. 
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Figuur 15 

Verdeling van het aantal correct verklankte twee-teken klanken door zwakke lezers 

per leesmethode. 

 

De post-hoc analyse laat zien dat leerlingen van ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’ en ‘de 

Leeslijn’ significant beter scoren op het verklanken van twee-tekenklanken dan leerlingen 

van ‘Veilig leren lezen’ en ‘Lezen moet je doen’.  

 

Wat opvalt aan deze post-hoc analyses is dat ‘de Leeslijn’ elke keer (een van )de 

methode(n)  is die significant beter scoort dan andere methoden. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

62 

 

Hypothese 6b: Leerlingen van wie de letterkennis geautomatiseerd is zullen beter scoren op 

de DMT.  

Om te testen of de mate van geautomatiseerde letterkennis correleert met de DMT-score is 

naast ‘de DMT-score’ ‘de tijd’ (LBT tijd) gebruikt die de leerlingen nodig hadden om de LBT 

te doen . 

Omdat een leerling die weinig letterkennis heeft eerder klaar kan zijn  met de test dan een 

leerling die alle letters kent, is er ook gekeken naar de correlatie tussen LBT aantal goed en 

LBT tijd.  

De DMT-score correleert met de LBT-score:  

Pearson Correlatie: 0,662  p<0,01  

 

De DMT-score correleert met LBT tijd:  

Pearson Correlatie: -0,5758  p<0,01  

 

De LBT-score correleert met de LBT tijd:  

Pearson correlatie: -,607  p<0,01 

 
 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 De factor ‘LBT-tijd’ is uitgedrukt in seconden. Dit verklaart de negatieve correlatie d met ‘DMT-ruwe 

score’ en ‘LBT-goed’. 

‘LBT-tijd’ correleert met ‘DMT-ruwe score’ en ‘LBT-goed’.  

Hoe langer een leerling over de LBT deed, hoe slechter de score op de DMT en de LBT 
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5  Conclusies 
 

In dit hoofdstuk worden de conclusie besproken.  

De paragrafen in dit hoofdstuk lopen opnieuw parallel met de onderzoeksvragen. 

 

 5.1 Zijn scholen bereid leerling-gegevens te verstrekken over 

leeftijd, IQ, aard van de stoornis en tweetaligheid? 

Gezien van alle 50 proefpersonen gegevens zijn verkregen over leeftijd, IQ, aard van de 

stoornis en tweetaligheid, kan geconcludeerd worden dat scholen bereid zijn deze gegevens 

te verstrekken. 

5.2 Zijn de gebruikte tests betrouwbaar?  

Zowel de Letter-benoemtest als de Drie-Minuten-test zijn betrouwbare tests gebleken.  

De items op de LBT meten allen hetzelfde concept, in dit geval letterkennis.  

De items op de DMT meten allen hetzelfde concept, in dit geval leesvaardigheid.  

 

Beide tests kunnen betrouwbaar in het zml-onderwijs gebruikt worden.  

 

5.3 Wat is het leesniveau van leerlingen na twee jaar leesonderwijs 
met de huidige methoden? 

Hypothese 3a: Het leesniveau van zml-leerlingen na 2 jaar leesonderwijs is lager dan de 

voldoende standaard van het M3 niveau. 

Wanneer gekeken wordt naar de onderzoeksgroep als geheel, moet deze hypothese worden 

verworpen. De scores van de leerlingen wijken niet significant af van de score die behaald 

wordt op het laagste C-niveau van het M3 niveau (wat nog net onder de voldoende 

standaard valt). Wanneer de onderzoeksgroep gesplitst wordt naar sterke en zwakke lezers 

echter, blijkt dat de sterke lezers significant hoger scoren dan het laagste M3 niveau en de 

zwakke lezers significant lager scoren dan het laagste M3 niveau. Het leesniveau van 

zwakke zml-lezers na 2 jaar leesonderwijs is dus lager dan het M3 niveau, voldoende 

standaard. 
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Hypothese 3b: De tests die ontwikkeld zijn voor het regulier onderwijs differentiëren aan de 

onderkant te weinig om een goed beeld te schetsen van het leesniveau van zml-kinderen. 

Deze hypothese moet worden verworpen. De sterke lezers scoren in ieder geval binnen het 

bereik van de DMT en de LBT.   

De zwakke lezers scoren dan wel gemiddeld lager dan de voldoende standaard van het M3 

niveau, hun scores vallen wel binnen de differentiatiemogelijkheden van de DMT: namelijk 

het D- en E-niveau.  

 

5.4 Welke leerlinggebonden factoren zijn van invloed op het 
leesniveau? 

 
Hypothese 4a: Het geslacht is niet van invloed op het leesniveau  
Deze hypothese moet worden aangenomen. De scores van de getoetste jongens wijken niet 

significant af van die van de getoetste meisjes.  

 

Hypothese 4b: Het IQ is niet van invloed op het leesniveau.   

Wanneer naar de afzonderlijke IQ’s wordt gekeken moet deze hypothese worden 

aangenomen. Het IQ correleert met het leesniveau, maar deze correlatie is niet significant. 

Het clusteren van IQ’s naar de mate van verstandelijke beperking, leidt tot discutabele 

groepen, waaruit geen conclusies mogen worden getrokken.  

 

Hypothese 4c: De aard van de stoornis heeft invloed op het leesniveau.   

Deze hypothese moet worden verworpen. Er zijn geen significante verschillen gevonden in 

het leesniveau tussen de verschillende diagnosen. Ook na clustering van de diagnosen is 

geen significant verschil gevonden. In ogenschouw moet echter wel genomen worden dat de 

groepen zeer ongelijk waren en dat de groep ‘Syndroom van Down’ opvallend laag scoorde. 

Hypothese 4d: De leeftijd heeft geen invloed op het leesniveau.   

Deze hypothese moet worden aangenomen. Er is geen correlatie gevonden tussen leeftijd 

en leesniveau. Kinderen die op latere leeftijd leesonderwijs hebben aangeboden gekregen, 

scoren na 2 jaar leesonderwijs niet anders dan kinderen die op vroege leeftijd leesonderwijs 

aangeboden hebben gekregen.  
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Hypothese 4e: Een tweetalige achtergrond heeft geen invloed op het leesniveau.   

Deze hypothese moet worden aangenomen. Er is geen verband gevonden tussen een één- 

of tweetalige achtergrond en het leesniveau. 

5.5  Wat is het effect van de leesmethode op het leesniveau van zml-
kinderen? 
 

Hypothese 5: Een methode die het lezen en spellen simultaan aanbiedt brengt leerlingen op 

een hoger leesniveau.  

Deze hypothese moet worden verworpen. De methode die het lezen en spellen ‘het meest’ 

simultaan aanbiedt: ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’, genereerde niet het hoogste 

leesniveau bij de kinderen. Leerlingen die les kregen via de methode ‘De Leeslijn’ een 

methode die het lezen gedeeltelijk simultaan aanbiedt met het spellen, scoorden opvallend 

goed op zowel de  LBT als de DMT.  Wanneer het gaat om de sterke lezers, is er geen 

significant verschil in leesniveau gevonden tussen de verschillende leesmethodes.  

Zwakke lezers die les hebben gehad met de methode ‘De Leeslijn’ scoren significant beter 

op de DMT dan leerlingen die les hebben gehad met elke andere methode. Hieruit kan 

geconcludeerd worden dat ‘De Leeslijn’ voor zwakke lezers een goede methode is. 

 
5.6 Wat is de relatie tussen het spel- en het leesniveau?  

 

Hypothese 6a: Leerlingen die goed scoren op de LBT zullen ook goed scoren op de DMT en 

vice versa.   

Deze hypothese moet worden aangenomen. De score op de LBT correleert met de score op 

de DMT.  

De letterkennis is, gekeken naar de gehele onderzoeksgroep, niet afhankelijk van de 

gebruikte leesmethode. Wanneer enkel naar de zwakke lezers wordt gekeken, is er een bijna 

significant verschil in letterkennis gevonden tussen de verschillende leesmethoden. 

Wanneer er gekeken wordt naar de verschillende klankgroepen, blijken er significante 

verschillen te bestaan tussen het aantal correct verklankte grafemen per gebruikte 

leesmethode. De methode ‘De Leeslijn’ scoort opnieuw significant beter dan andere 

methoden. 
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Hypothese 6b: Leerlingen van wie de letterkennis geautomatiseerd is zullen beter scoren op 

de DMT.  

Deze hypothese moet worden aangenomen. Leerlingen die goed scoren op de LBT (zowel 

op correctheid als op snelheid), scoren ook goed op de DMT. Leerlingen die slecht scoren op 

de LBT, scoren ook slecht op de DMT. 

 

5.7 Algehele conclusie  

Naar aanleiding van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat de testen die ontwikkeld 

zijn voor het regulier onderwijs ook geschikt zijn voor het zml-onderwijs.  Sterke lezers in het 

zml-onderwijs scoren na twee jaar leesonderwijs ruim binnen de voldoende standaard van 

het M3 niveau. Zwakke lezers scoren significant lager dan de voldoende standaard van het 

M3 niveau. De methode ‘De Leeslijn’ brengt zwakke lezers op het hoogste niveau wat betreft 

zowel letterkennis als het lezen van losse woorden. De leerling-interne factoren IQ, leeftijd, 

geslacht, diagnose en tweetaligheid zijn geen goede graadmeter voor het leesniveau van de 

kinderen. Geen enkele factor blijkt een significant verschil te maken in leesniveau. De beste 

graadmeter om het leesniveau van leerlingen te schatten is de leerkracht: Leerlingen die als 

zwakke lezers worden gezien door de docent, zullen ook zwakke lezers zijn in de realiteit. 

Ditzelfde geldt voor sterke lezers. 
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6  Discussie    

 

Zoals in het begin van deze scriptie is vermeld, fungeert dit onderzoek als pilot voor een 

onderzoek dat de CED-Groep in de toekomst uit wil voeren naar de effectiviteit van de 

methode ‘Fototaal, Technisch Lezen en Spellen’. In dit hoofdstuk zullen dan ook belangrijke 

punten worden aangehaald, waarmee rekening kan worden gehouden in dat onderzoek. 

 

6.1 Discussiepunten met betrekking tot de resultaten 

De gebruikte tests  

In dit onderzoek zijn de LBT en de DMT als meetinstrumenten gebruikt. Dit zijn twee van de 

tests die worden beschreven in ‘Diagnostiek van technisch lezen en aanvankelijk spellen’ 

(Struiksma, van der Leij en Vieijra, 2009). Beide testen zijn valide gebleken om 

respectievelijk de letterkennis en de vaardigheid in het lezen van klankzuivere KM, MK en 

MKM te meten.   

De DMT is een wijd gebruikte toets om de leesvaardigheid van losse woorden te meten. De 

LBT wordt ook veel gebruikt, maar kan ook worden vervangen door andere toetsen die 

letterkennis meten, zoals de Grafementoets van het CITO. Buiten het feit dat de te 

verklanken grafemen in deze toets in een andere volgorde worden aangeboden, bevat deze 

toets slechts 34 te verklanken grafemen (dit tegen 36 te verklanken grafemen in de LBT). De 

grafemen /ng/ en /ch/ maken namelijk geen deel uit van de Grafementoets. De resultaten op 

de verschillende items van de LBT lieten zien dat juist deze twee grafemen het minst vaak 

correct werden benoemd. Dit zou geen probleem hoeven vormen, ware het niet dat de /ch/ 

en /ng/ als 8e en 12e  grafeem worden aangeboden in de LBT. In het theoretisch kader van 

deze scriptie werd al aangehaald dat zml-leerlingen baat hebben bij ‘errorless learning’: het 

leren door het maken van fouten te vermijden. Het voorkomen van deze twee klanken relatief 

vroeg in de test kan gezorgd hebben voor angst om verdere fouten te maken bij het 

verklanken van volgende grafemen. Hierdoor kan het voorkomen van deze twee grafemen in 

deze toets de resultaten hebben beïnvloed.  
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Bovendien maken zowel de DMT als de Grafementoets deel uit van het Leerling-

Volgsysteem van het CITO. Het toetsen van leerlingen met twee testen uit hetzelfde systeem 

kan om deze reden de voorkeur genieten. Ik raad aan, wanneer dit onderzoek een vervolg 

krijgt, de voor- en nadelen van het gebruik van de LBT en de Grafementoets nogmaals goed 

tegen elkaar af te wegen.  

 

De Leeslijn  

Uit de resultaten blijkt dat de methode ‘De Leeslijn’ het beste effect heeft op de letterkennis 

en het leesniveau van zml-leerlingen. Men zou zich af kunnen vragen hoe dit komt. 

Wanneer de data nader bekeken wordt, valt op dat alle leerlingen die leesonderwijs hebben 

gevolgd met de methode ‘de Leeslijn’ gediagnosticeerd zijn met of wel een stoornis in het 

autistisch spectrum of wel met een ontwikkelingsachterstand. De gemiddelde DMT-score van 

leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum was 27, die van leerlingen met een 

ontwikkelingsachterstand 24.   

Hoewel uit de resultaten is gebleken dat de aard van de stoornis geen significant verschil in 

leesniveau oplevert, kan het zijn dat de leerlingen die de methode ‘de Leeslijn’ gebruikten, 

per toeval een minder ernstige verstandelijke beperking hadden dan andere kinderen. 

 

Een andere verklaring voor het goed presteren van ‘De Leeslijn’ kan simpelweg zijn dat het 

een goede methode is. Daarbij moet men zich afvragen wat ‘De Leeslijn’ onderscheidt van 

de andere onderzochte methoden. Een belangrijk aspect vormt het feit dat het spellen via 

een aparte methode wordt aangeboden (‘Woordbouw, Nieuw’). Bovendien wordt hier pas 

mee begonnen wanneer alle medeklinkers en korte klinkers zijn aangeleerd. Waarom kan 

deze volgorde een voordeel opleveren? In paragraaf 1.4 werden de taakgebonden factoren 

aangehaald die voor zml-leerlingen voor leesproblemen kunnen zorgen. Hier werd de factor 

‘symbolische stimuli’ genoemd: Letters zijn abstracte symbolen die op hun beurt verwijzen 

naar abstracte eenheden: klanken. Het feit dat ‘de Leeslijn’ eerst het probleem van de 

symbolische stimuli aanpakt om vervolgens met het spellingsonderwijs te beginnen, kan de 

reden zijn waarom deze methode zulke goede resultaten sorteert. Vervolgonderzoek zal dit 

uit moeten wijzen.  
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6.2 Aanbevelingen vervolgonderzoek  

Onderzoeksgroep 

Uit dit onderzoek bleek dat geen van de leerling-gebonden factoren van invloed was op het 

leesniveau. De factoren ‘leesmethode’ en ‘sterk/zwak volgens de leerkracht’, bleken wel van 

invloed te zijn op het leesniveau.   

Echter, zoals al eerder is aangehaald, waren de deelgroepen in dit onderzoek op 

verschillende punten erg ongelijk. Dit gold vooral voor de verdeling in IQ-scores, diagnose, 

en gebruikte leesmethode.9.Hierdoor is het moeilijk om conclusies te trekken over de gehele 

zml-populatie. Helaas bevond ik me niet in de luxe positie om evenredige deelgroepen te 

testen.  Een aanbeveling voor vervolgonderzoek is dan ook: Probeer zoveel mogelijk gelijke 

deelgroepen te creëren. Dit is te realiseren wanneer er meer tijd wordt uitgetrokken voor het 

benaderen van scholen. Wanneer er meer scholen deelnemen aan het onderzoek, kan er 

een grotere steekproef worden getrokken, waardoor er kans is dat de deelgroepen meer 

evenredig verdeeld zijn. Daarnaast kunnen de scholen ‘uitgezocht’ worden op de 

leesmethode die ze gebruiken. Bovendien zijn in dit pilot-onderzoek eerst de leerlingen 

getest en is er achteraf naar de leerling-gegevens gevraagd. Men zou ook vooraf aan de 

scholen gevraagd kunnen woorden de te testen leerlingen te selecteren op IQ en diagnose. 

 

De indeling in sterke en zwakke lezers volgens de leerkracht, bleek een goede graadmeter 

voor het daadwerkelijk leesniveau. Het is raadzaam om deze factor mee te nemen in 

vervolgonderzoek. Op deze manier kunnen zowel sterke als zwakke lezers worden getest. 

Uit dit onderzoek is gebleken vooral bij de zwakke lezers het verschil in leesniveau tussen de 

gebruikte leesmethoden significant is.  

  

Leerling-externe factoren  

In dit pilot-onderzoek is alleen de leerling-externe factor ‘leesmethode’ meegenomen. Er zijn 

echter andere leerling-externe factoren die van invloed kunnen zijn op het leesniveau:  

- Verschil in aantal uur leesonderwijs   

Het is aannemelijk dat een leerling die 5 uur per week leesonderwijs krijgt, na twee jaar op 

een hoger leesniveau zit dan een leerling die 3 uur per week leesonderwijs krijgt. Bovendien 

                                                           
9 Het is overigens geen toeval dat de meeste leerlingen onderwijs hebben gekregen met de methode 

‘Veilig leren lezen’. In het regulier onderwijs is dit ook een veel gebruikte methode.   
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zijn er leerlingen die, voordat ze in het zml-onderwijs terecht komen, regulier onderwijs 

hebben gevolgd. In het regulier onderwijs wordt aan het begin van groep 3 begonnen met 

aanvankelijk leesonderwijs. Op zml-scholen wordt op verschillende momenten met 

aanvankelijk leesonderwijs begonnen. Een leerling die vanuit het regulier onderwijs 

doorstroomt naar het zml-onderwijs kan dus al aanvankelijk leesonderwijs hebben genoten, 

voordat hier in het zml-onderwijs mee begonnen wordt. In het vervolgonderzoek zouden 

daarom leerlingen getest kunnen worden na X uur leesonderwijs, in plaats van twee jaar 

leesonderwijs.  

 

- Ook de vaardigheden van de leerkracht kunnen een positieve dan wel negatieve invloed 

hebben op het leesniveau. Hiervoor zou een observatielijst gebruikt kunnen worden 

waarmee het leerkrachtgedrag wordt gemeten. Men kan denken aan observatiepunten als 

‘taalgebruik’, ‘houding’, ‘motivering van de leerlingen’, ‘individuele aandacht voor de 

leerlingen’ etc. Zo is er de Rotterdamse Observatielijst Leerkrachtgedrag (ROEL) die 

gebruikt zou kunnen worden (Lacor, 2008).  
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BIJLAGE A 

Nederlandse fonemen en hun representaties volgens het International Phonetic Alphabet (IPA) 

Klinkers 

ɑ pal 

a paal 

aː  maar  

ɛ bed  

e beet 

eː  beer  

ɪ pit 

i Piet 

iː bier  

ɔ bos 

ɔː corps 

o boos  

u boek 

ʌ put 

y minuut 

ə  meter 

œː freule  

ø keuken 

 
 

 

Medeklinkers 

b baal 

d daar 

f fel 

χ chaos 

γ dragen 

ŋ bang 

h honger  

j Jan 

k kaal 

l los 

m mos 

n nog 

ɲ franje 

p paal 

s sip 

ʃ huisje 

t taal 

v vel 

ʋ wanneer 
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z zuiver 

ʒ garage  

 
 

 

Tweeklanken (Diftongen) 

ɑu rauw, kou  

ɛ ɪ  kei, drijf 

œy kuit 
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Bijlage B 

 
Leerling-gegevens. 
M=jongen 
V=Meisje 
VLL=veilig leren lezen 
ZLJKLS= zo leer je kinderen lezen en spellen 
Leeslijn= Leeslijn 
LMJD=Lezen moet je doen 
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Leerling Geslacht 
Leeftijd  
(mnd) IQ Diagnose 

Twee-
talig 

Lees-
methode 

            

1 V 141 60 Ontwikkelingsachterstand Nee VLL 

2 M 143 55 Ontwikkelingsachterstand Ja VLL 

3 M 153 78 Ontwikkelingsachterstand Nee VLL 

4 M 151 50 Ontwikkelingsachterstand Ja VLL 

5 V 144 45 Ontwikkelingsachterstand Nee VLL 

6 V 149 52 Ontwikkelingsachterstand Nee VLL 

7 M 114 62 Ontwikkelingsachterstand Ja VLL 

              8 V 107 61 Ontwikkelingsachterstand Nee VLL 

9 M 125 56 Ontwikkelingsachterstand Nee VLL 

10 M 120 62 Ontwikkelingsachterstand Nee VLL 

11 M 120 58 Ontwikkelingsachterstand Nee VLL 

12 V           118 55 Ontwikkelingsachterstand Nee VLL 

13 M 116 58 Autistisch spectrum Nee ZLKLS 

14 M 116 62 Autistisch spectrum Ja ZLKLS 

15 V 106 61 Ontwikkelingsachterstand Nee ZLKLS 

16 V 124 38 Onbekend Nee ZLKLS 

17 M 122 41 Syndroom van Down Nee ZLKLS 

18 M 136 34 Syndroom van Down Ja ZLKLS 

19 M 131 50 Ontwikkelingsachterstand Nee Leeslijn 

20 M 130 57 Autistisch spectrum Nee Leeslijn 

21 M 116 <50 Autistisch spectrum Ja Leeslijn 

22 M 132 51 Ontwikkelingsachterstand Nee Leeslijn 

23 M 131 <50 Ontwikkelingsachterstand Nee Leeslijn 

24 V 134 51 Ontwikkelingsachterstand Ja Leeslijn 

25 M 122 55 Ontwikkelingsachterstand Nee Leeslijn 

26 M 123 56 Ontwikkelingsachterstand Nee Leeslijn 

27 V 98 55 Autistisch spectrum Nee Leeslijn 

28 V 118 55 Ontwikkelingsachterstand Nee Leeslijn 
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29 M 132 51 Ontwikkelingsachterstand Nee Leeslijn 

30 M 114 49 Ontwikkelingsachterstand Nee Leeslijn 

31 M 86 65 PDD-NOS Nee ZWZ,LWK 

32 M 103 56 Autistisch spectrum Nee ZWZ,LWK 

33 V 99 66 Ontwikkelingsachterstand Nee ZWZ,LWK 

34 M 99 50 Ontwikkelingsachterstand Ja ZWZ,LWK 

35 M .             57 Autistisch spectrum Nee ZWZ,LWK 

36 M 130             43 Autistisch spectrum Ja VLL 

37 V 134             55 Ontwikkelingsachterstand Ja VLL 

38 V 127             56 Ontwikkelingsachterstand Ja VLL 

39 M 137  55 Autistisch spectrum Nee VLL 

40 V 144  51 Ontwikkelingsachterstand Ja VLL 

41 M 129  43 Ontwikkelingsachterstand Ja VLL 

42 M 125 60 PDD-NOS Nee VLL 

43 M 131 60 Lichte verstandelijke handicap Ja VLL 

44 V 128 47 Ontwikkelingsachterstand Ja VLL 

45 V 131 50 Fragiele X syndroom Nee VLL 

46 M 131 47 Lichte verstandelijke handicap Nee VLL 

47 M 136 49 ADHD Nee VLL 

48 M 137 59 Ontwikkelingsachterstand Ja VLL 

49 M 110 64 Onbekend Ja VLL 

50 M 110 72 Ontwikkelingsachterstand Ja VLL 


