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ge G ~ ~ ~ - ~ r o j e &  plaatsiotid, en  de toen ge- R,iWB, Raad ian Advies voor het Ueten\chap\- 
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i Leren lezen op een Vrije School 

legde persoonhjke contacten, de voor- beleid. Jaarverslag 1980. Llen Haag: 1980. 
naamste bron hiin kennis over GEON. RION, Evaluatie van de 1.andclijke Ondersteu- 

waarde van.dere twee strategieën k i n  aan n i n ~  (eindrapport). Haren, 1983. 

de hand GEON niet duidelijk worden Stokking, K.M.. Ifoe beraken w~edescholen? Een Dit artikel behandelt liiet roals eerdere pu- 
studie naar de \erspreiding bun \crnicuuingr'ii 

bepaald. Zij hebben elkaar i11 de  beschreven i n  hei Nederland\e Tilburg: 
A . G .  B U S ,  T.H.  K R U I Z E N G A  blikaties d e  uitgangspunten van de  antropo- 

periode nu eenmaal opgevolgd ~ o a l s  het ge- 198(,, 
Vakgroep fnrerdisciplinairr sofische pedagogiek (Imelman & Van Hoek, 

gaan is: in 1979 publicireir en persoonlijke stokking, K M , ,  ~ i f f ~ ~ i ~  en disjeminatie van in- Onderwijskunde Rijksuniversireir re 1983). maar het gaat over d e  effectiviteit van 

conracren vanuit het voormalige GEON- noiaiies. Pedapogrsche Srudien, 1985a. 62, 500- Groningen d e  leesdidactiek van Vrije Scholen. In een 

project, vanaf 1981 marerialen en georgani- 512. pp p eerste paragraaf wordt ingegaan o p  de  ken- 
seerde bijeenkot~~sren vanuit de  LPC. Stokking, K.M., De onderuij\begcleidiiig\- merken van d e  Vrije School didaciiek waar- 

diensien eri de 1,andelijke Pedagogische ('enira + bij we ons baseren o p  gesprekken met leer- 
In: Onderwijsbegelerdrng: Jerren en rdeeen. Gro- krachten van de  Vrije School waar het on- 
ningen. Wolrerc Noordhoff. 1985b. 167-176. Samen ~ ~ l f i f l g  derzoek is uitgeboerd, o p  relevante publika- 

Stokhing. K.M. & A.K. de Vriej, Een lurs in de 
Lireraruur ties (Steiner, 1919; Duhnfort & Kranich, pels. Eindterslap ban het GEON-projeci. Den O p  Vrije Scholen Ieren kinderen anders lezen 1978), en o p  beschrijvingen van het lees- en 

Haag: Staatsuitgevt.rij, 1981. 
Berg, R .  ban den. Enkele inno\atiebenaderingcn Strcumer, .l .  & I . Pierik, Open of gesloten curri- dat1 volgens gangbare leesmerhoden. Omdar taalonderwijs die zijn gemaakt in het kader 

\oor implemcniatic van een nieuwe ba\is\chool. 
iula: een dilemma? In: W.J. Nijhof (red.). weinig bekend is over her q1:fec.r van deze d i -  van het ICB-project 'Traditionele Vernieu- 

Pedagogische Srudien, 1985, 62, 195-209. Aspecrrn ion currrculutnon~n~rkkel~ng. Gronin- dacriek, is door middel van quasi-longirudi- ~ i n ~ s s c h o l e n " .  Vervolgens komen d e  resul- 
Berg, K.  van den & R. Vandenberghe, Onderwv'js- 

gen: Wolter\-Noordhoff. 1979, 1 15-144. naal onderzoek de leesonrn~ikkeling van leer- talen van een o n d e r ~ o e k  naar d e  leesontwik- 
innoi'arre in wrschuii~end perspecrref. Tilhiirg: 
1981. 

MII>RO, Onderwijsbegeleiding in ckfers. Den lingen van een VrijeSchoolgereconsrrueerd. keling ban leerlingen van een Vrije School 
Haag: 1982. 

Berg, R. \an den & R .  Vanclenberghe, Groorscha- Vlok voor de zomervakanlie is bij 124 leer- aan d e  orde. 

ligheid in de onderwijsi~ertiieuwing. Tilburg lingen van de eersre drie leerjaren van een 
IYRS.  Vrije School een aanlal leesiesrs aJgenomen. 

Curricula vrrae 
Grift, W.  van de. Onderzoeksprogratn,r,a onder- U i l  de  resulraren blijkt dar de ot~rwikkeling 2 D e  Vrije School didacriek 

;oeksthemagroep urr&rw~ijsi~ernieuwfrngen. K . M .  Stokkrng: zit. Pedagogische Siudien, 1985, van rechnische Ieesvaardigheden verrraagd 
Amsterdam. 1981. 

62,  p. 512 verloopr. Bijna alle kinderen hebben meer De didactiek van het aanvankelijk lezen be- 
I .ran\hr~~, H., Ge,loicn vertu\ open surriculum. 

f: J Leenders ( 1952). doctoraal organisaiiepsy- dan een jaar nodig o m  eenvoiidig nieuive vat twee elementen, liet aanleren van klank- 
Losbladig Onderktijskundig Lexwon. 1978. CO 

chologie t e  (19H0). 1980-1981 
3100 - I t /m 13. 

woorden accuraar re leren lezen en de hevr 2 teken associaties en leesoefeningen. Beide 
medeuerkcr \oor onderuij\ bij de Vakgroep On- 

Janssen\, S.. De waarde van begeleidingtinterven- lor 3 jaren. Uir verdere utiulyst. blijk1 dar veel elementen worden hieronder kort besproken. 
deruijskunde te Ltrcclit op het terrein innovatie 

ties in het kader van stratgiecn \oor onderuij\- leerlingen van de Vrrje School eenvoudigere 
en begeleiding. Vanaf 1981 i\ / i j  bij dele vakgroep 

Pedagogirch TQdschr!fl, 1980, J. uerkzaarn  a l s  op  het [hemagebied 
leesmechanismen in prakrijk brengen dan de- 2.1 Klank-reken associaries 

230-26 1. coderen /verklanken m synrheriseren van ler- In de vijf aaiieengesloten periodes van elk 
ver/orping,,di\\eminatie 

1.agerueij. N.A.J.. De ver~ndcrbaarheid \a11 on- Iers). I n  de discussieparagraaf wordr inge- ongeveer drie weken die in het eerste leerjaar 
deruijs. In: J.A. van Kernenade (red.) Onder- Adres: Vakgroep Ondcruij\kunde, Rijksuiii\ersi- gaan op n~ogeli jkr rrkorren in de Vrije aan leren l e ~ e n  en schrijven worden besteed, 
n ~ j s ,  besrel en beleid. Gruningrn: 1981. 

teil te Ltrcchi, Postbus 80.140, 3508 'TC Lirecht School didacriek en op evenruele gevolgen oefenen de kinderen voornamelijk dc Ictter- 
1.eenders. F.J., Onderuijzers laten zich \ooral in- van deze didacriek voor zwakkere leerlingen. vormen en de  letternamen. De consonanten 

foriiicren door de vakbladen. Drdokrref, 1985. Manu~crrp! aani'aard 17- 12-'X5 
15, 3 ,  19-21, 

die het eerst aan bod komen, introduceert d e  
leerkracht door  middel van beelden. Zoals 

1 Itlleiding Figuur I illustreert zijn de  letters abstracties 
van figuren uit een verhaal. Z o  ontstaat de  

Surnrnar) Hoewel er momenteel meerdere leesmetho- letter B (bereletter) uit  de  figuur van een 
den l i jn waarmee de  meeste kinderen in on-  klimmend beertje. Aldus rou voor de  kinde- 

Siokking, K.M.. F.J .  l.tenders 'Fifeiit of a Dutch efiort on di\seminatiori of cducaiiurial innovarion\.' 

I 
geveer een half jaar leren leren, geeft men o p  ren niet verloren gaan dat het schrift in oor- 

Pedagogische Srudren, 1986, 63, 145- l58 
Vrije Scholen gevolg aan Steiners oproep o m  sprong is ontstaan uit beelden. Overigens is 

During [he years 1981-1983 ihe rcsults of ihe iormer GEON-project (1973.1979) uere di\seminaied in ihe de inhoud van de  leesstof Loveel mogelijk het niet de  bedoeling om alle coiisoriariten o p  

Ncthcrlands by thc National Pedagogie C'eriires. Thi\ di\scmination cifort i\  dewribcd on the following relf te bepalen. Hoe meer het docentenkorps deze manier aan te bieden; o m  kinderen te 

aspezts: the curricular innovations uhiih Here dijseminated. thr di\scmination srrategy. the discusiions in dit opricht rijn vrijheid ral  willen haridtia- oefenen in meer abstracte leerprocessen wor- 
betuccn thc ceiiti~.r dnd [he Mini\try of Education dboui thi\ strategy. the concrete organisaiion ofdi\semi- ven. des te meer ral het van richrelf in het den later in het jaar ook enige letters zonder 
nation acti\it;es. the po\sibilit:es ol intcrpreting these acti\iiie\ in ii!novaiion theorctic:il term\. and [he e i  onderwijs kunnen leggen (Steiner, 19191 beeld aangeboden. hleestal leren d e  kinderen 
rects of ihe erlort. I hew cit'eci\ uerc measurt.d, u\ing a qua\;-experimental devgn. The main el'tccti\c fac- 1983). Wel geeft Steiner een aantal didacti- de  alfabetische namen (ret ,  ef) in plaats van 
tors seemed to be: narional publiiiiy, a variery of matcrial\ ahoui the innovations, and intcn\ive per\oiial sche principes waaraan men binnen de  Vrije de klanknamen'. Omdat  de  vormen van 
contacts. 

School beweging die met naiiie de laatste ja- hoofdletters beter rouden aansluiten bij d e  
, . . .  . 



e men deze eerst aan bod en oefenen de kinde- mond. Wat in jouw innerlijk leeft, dat iaat j i j  en tweede leerjaar wordt voornamelijk ge- letternamen in de uitspraak van woorden te 
ren in de tweede klas de kleine letters. zo (zie Figuur 2, links) uit je wegstromen en bruik gemaakt van gedichten zoals: 'De raaf herkennen. tiet ligt dan ook in de lijn van de 

je brengt het voort, wanneer je 'A' ïegt. Je stal een kaas/ Maar och, helaas,/ t i i j  wordt verwachting dat Vrije School leerlingen pro- 
laat het echter niet helemaal wegstromen, je door de vos verleid/ En raakt zijn kaas aan blemen hebben bij de toepassing van klank- 
houdt iets ervan achter en dat wordt dan tot hem kwijt.' In het derde leerjaar vervalt de teken associaties. Vermoedelijk nemen deze 
dit teken' (zie Figuur 2, rechts) (Steiner, eis dat de tekst bekend moet zijn; wel wordt problemen toe naar mate de klank van letters 

ervoor gezorgd dat de kinderen de strekking minder saillant is in de uitspraak van woor- 
kennen. Omdat de teksten o p  inhoudelijke den. We verwachten daarom evenals Veilez- 

Figuur I Illuslrurre iwn de wrjre ktuuro/) lcvlers u11 gronden worden gekozen. kunnen ook heel ky (1970) te vinden dat vocalen lastiger zijn 
/txururreife heelden »'orden uJgelc>id complexe zoals 'Franciscus van As- dan consonanten en evenals Ehri & W i k  

sisië' in het woordbestand voorkomen. (1985) dat eindconsonanten moeilijker zijn 
Als een nieiiwe letter. bijvoorbeeld de vogel- Om te stimuleren dat de kinderen zinnen dan beginconsonanten. De problemen bij de 
letter (V), is geintroduceerd worden daarmee en woorden leren onderscheiden en herken- interpretatie van klank-teken relaties gaan 
oefeningen gedaan waarbij onder meer het nen worden met de teksten diverse oefenin- vermoedelijk gepaard met achterstanden in 
auditieve aspect aandacht krijgt. De kinde- Figuur 2 Hel onlsruun ifun de lcvler A (ontleend gen gedaan. Ze worden op het bord geschre- basisvaardigheden zoals auditieve analyse 
ren moeten bedenken wiens naam met een V aan Steiner, lYIY/IY83). ven en gezamenlijk gelezen. Zeker in het be- en synthese (Liberman & Shankweiler, 
begint. Er worden pantomimespelletjes ge- gin is er geen dwang om mee te lezen. Om te 1979). Ook in dit opzicht zijn daarom pro- 
daan waarbij de kinderen woorden met een Doorgaans komen in het tweede leerjaar als stimuleren dat de kinderen woorden en zin- blemen te verwachten. 
V moeteii raden. Ze krijgen opdracht om de kinderen enigsïins vertrouwd zijn met het nen leren herkennen, wijst de leerkracht in Vlak voor de zomervakantie zijn de 
woorden te bedenken die eindigen op of be- lezen en schrijven van teksten, uitïonderin- eeii willekeurige volgorde woorden en zinnen leesprestaties van leerlingen van de eerste 
ginnen met bepaalde letters; de rijtjes woor- gen aan bod. Ze oefenen onder meer het on- aan of wordt de tekst van achteren naar vo- drie leerjaren van een Vrije School gemeten. 
den die aldus ontstaan verschijnen o p  het derscheid tussen korte en lange klinkers zoals ren gelezen. Om te voorkomen dat kinderen Op deze school wordt het lezen op de hierbo- 
bord. En ze leren versjes waarin een bepaal- a en aa. Omdat de kinderen de alfabetische het gevoel krijgen niet mee te kunnen, wordt ven beschreven wijze geinstrueerd. Om in- 
de letter, in dit geval de V,  frequent voor- namen van letters hebben geleerd (zet, CT), steeds klassikaal geoefend. De leerkracht zicht te krijgen in hun technische leesvaar- 
komt toals: 'Vlieg, vlugge kogel/vlieg je ver- vraagt het onderscheid tussen lange en korte geeft de spaarzame individuele beurten nooit digheid is nagegaan in hoeverre de kinderen 
re vliicht/ en de vliigge vogel vloog/ zijn ver- klinkers speciaal aandacht. Immers, doordat aan een kind dat het niet kan. Anders wordt in staat zijn om eenvoudige woorden en zin- 
re vlucht.' de kinderen hebben geleerd om de letter a als het lezen voor sommigen iets om met angst nen te lezen. Omdat het lezen van woorden 

In tegenstelling tot de consonanten die de aa uit te spreken kan gemakkelijk verwarring tegemoet te zien. en zinnen voor keel kinderen nog te moeilijk 
iiiterlijke vorm in de spraak bepalen, zouden ontstaan tussen a en aa. tiet onderscheid kan Vanaf de tweede klas worden ook wel ge- was, ïijn naar analogie van Masons testbat- 
de vocalen gevoelsuitingen representeren. bijvoorbeeld als volgt worden geoefend. Op drukte boekjes gebruikt. De werkwijze is on- terij voor kleuters (beschreven door Brugel- 
Zoals het volgende citaat illustreert worden het bord staan twee appels: een gave appel en geveer gelijk. De leerkracht leest de zinnen mann, 1984) twee eenvoudigere tests afgcno- 
de vormen van vocalen daarom niet uit con- een verschrompelde met bruine plekken. De eerst voor waarna de kinderen deze meele- men: de woordjes + plaatjes test en de test 
crete beelden afgeleid maar iiit gebaren: 'Bij leerkracht schrijft er rood en rol onder en ïen. woorden leggen. Om de oorzaken van een 
de klinkers gaat u er steeds vanuit dat ze het vertelt dat de oo van rood helder klinkt door trage ontwikkeling van leesvaardigheden o p  
menselijke innerlijk en zijn betrekking tot de het zonlicht. De oo wordt daarom de licht- te sporen zijn de fouten geanalyseerd en zijn 
buitenwereld weergeven. Wanneer ii bijvoor- klank genoemd. De o van rol klinkt dof om- 3 Onderzoeksvraags~elling basisvaardigheden zoals letterkennis en audi- 
beeld probeert, het kind de A bij te brengen, dat deze in de schaduw van de appelboom tieve analyse en synthese gemeten. 
t i i l t  ii zeggen: 'Stel je nu eens d? zon voor, heeft gelegen: een schaduwklank. Vervolgens Ten aanzien van de leesontwikkeling van 
die je 's ochtends ziet. Kan niemand van jul- worden woorden bij 'rot' of 'rood' inge- leerlingen van de Vrije School bestaan een 
lie tich herinneren wat je hebt gedaan toen deeld. aantal vragen waarop het hieronder beschre- 4 Methode 
de ton 's ochtends opging'!' Nu zal zich mis- ven onderïoek een antwoord tracht te geven. 
schien het een of andere kind dit herinneren, 2.2 L.ezen Er is nagegaan in welk tijdsbestek kinderen 4.1 Proefpersonen 
t0 niet, dan moet men het kind wat helpen, Over het moment waarop met het lezen van van een Vrije School leren om eenvoudige Alle leerlingen van de eerste drie jaargroepen 
zich te herinneren wat het heeft gedaan, hoe teksten moet worden begonnen, ïijn de me- woorden en zinnen te lezen. Daarnaast is ge- van een Vrije School deden mee aan het on- 
het is gaan staan en bij een bijzonder mooie ningen verdeeld. Sommige leerkrachten be- probeerd om oorzaken kan eventuele achter- derzoek (N = 125). We beschikten per jaar- 
zonsopgang tal hebben geïegd: 'Ah!'. Men ginnen al in de loop van het eerste leerjaar standen o p  te sporen. Er is met name onder- groep over twee parallelklassen met gemid- 
moet dele weergave van een gevoel laten met het leïen van bekende gedichten en ver- zocht of de kinderen nadat ze de letternamen deld 21 leerlingen (range: 16 tot 27). Deze 
aanslaan, men moet trachten, de resonans haaltjes. Anderen beginnen daarmee pas in hebben geleerd, in staat zijn om deze kennis school recruteert haar leerlingen grotendeels 
die in de vocaal weerklinkt, vaniiit het gevoel de leesperiodes kan het tweede leerjaar als de te gebruiken bij het leïen van woorden. tiet uit hogere milieus3, waar vanuit pedagogi- 
naar buiten te halen. En men moet pogen, nu kinderen enige oefening hebben in het over- spreekt bijna voor zich dat kennis van letter- sche en ideologische overwegingen een be- 
eens te ïeggen: 'Toen je ï o  bent gaan staan schrijven en spontaan schrijven van eenvou- namen onvoldoende is om alle woordken- wuste keuze voor deze vorm van bijzonder 
en 'Ah!' hebt gezegd, was het zo, alsof van- dige woorden. merken correct te kunnen interpreteren. Im- onderwijs wordt gemaakt. Voor veel ouders 
iiit je innerlijk de ïonnestraal naar buiten Bij het lelen worden teksten benut die de mcrs, omdat veel letters variabel klinken in lijkt kooral aantrekkelijk dat de Vriie School 



' vaardigheden, maar ook ruimte biedt voor van het eerste leerjaar in hoofdletters waren 5 Resultaten zen maar van de overige kinderen kon 20% 
ontplooiing van creativiteit en andere per- gedrukt, waren zo samengesteld dat de kin- Het doel van deze studie was om te bepalen de CV-, VC- en CVC-woorden nog niet lezen 
soonlijkheidsaspecten. deren fouten konden maken in de begin- of in hoeverre leerlingen van de eerste drie leer- en 30% had moeite met langere en niet- 

eindconsonant of in de vocaal. Bij het woord jaren van een Vrije School technische lees- klankzuivere woorden. Hoewel het meren- 
4.2 Tests 'lam' maakten ze bijvoorbeeld een keuze uit: vaardigheden beheersen en wat de ontwikke- deel van de kinderen van de derde klas alle 
Woorden-test. De woorden-test bestond uit 8 lom, been, laan en lam (Appendix 3). De ling van deze vaardigheden belemmert. Ten woorden kon lezen, had nog 11 % moeite met 

zuivere woorden met de structuur VC, CV, test uit slechts vier items bestond, was de al- vaardigheidsniveaus onderscheiden: niet- de 80%-grens niet. 
CVC, (C)CVC(C) en tweelettergrepige woor- phabetrouwbaarheid redelijk ( a  = .79). lezers, beginners, gevorderden en lezers. Ver- Ook blijkt uit Tabel I dat de onderlinge 
den en de laatste 3 rijtjes bestonden uit niet- volgens is aan de hand van het foutenbeeld verschillen groot zijn. De leerlingen van het 
klankzuivere woorden met de structuur Woorden leggen. De proefleider noemde een i en de scores o p  de basisvaardigheden nage- eerste en tweede leerjaar waren namelijk ver- 
(C)V(C) en meerlettergrepige woorden (Ap- woord (om, kar, room, tik, mat, rook) waar- gaan waardoor de leesontwikkeling stag- deeld over vier leesniveaus. Deze bevinding is 
pendix 1). Met uitzondering van woorden zo- na de leerling het woord moest leggen met neert. in overeenstemming met andere onderzoeks- 
als 'die' en 'hoe' zijn de items volgens Uit behulp van 8 letters. De alphabetrouwbaar- resultaten waaruit blijkt dat individuele ver- 
den Boogaart (1975) weinig frequent; daar- heid was hoog ( a  = .93). De fouten zijn op 5.1 Leesniveaus schillen groter worden naar mate de didac- 
om is niet te verwachten dat de woorden als de zelfde wijze geanalyseerd als die van de O p  basis van hun score o p  de woorden-test tiek minder is gestructueerd (Bateman, 1979; 
globaalwoorden worden gekend. Omdat in woorden-test. Omdat het aantal items gering werden de proefpersonen bij een van de viei  Bus, 1985). 
het eerste leerjaar uitsluitend hoofdletters was is geen onderscheid gemaakt tussen fou- groepen ingedeeld. Niet-lezers gaven o p  vijf 
aan bod komen, waren de woorden voor de ten in korte en lange vocalen. of  minder woorden een response en lazen 5.2 Kenmerken van de leesniveaus 
leerlingen van het eerste leerjaar in hoofdlet- Draktisch geen enkel woord goed. Beginners Eenweg-variantieanalyses (ANOVA'S) wer- 

I range van .80 tot .94. Om te kunnen vaststel- lange vocalen (aa, oo,  ee en uu) en korte vo- minste 80% van d; VC-, CV- en CVC- schilden. De hoofdeffecten waren voor alle 1 len welke klank-teken relaties kinderen ge- calen (a, o ,  e, u en i). Omdat de kinderen van woorden goed te lezen. Gevorderden lazen analyses significant (alle p 's .000). Uit 

caal (zal i.p.v. zaal) en korte vocaal (sep Auditieve analyse en synthese. Om deze 

l 
Uit Tabel 1 blijkt dat de leerlingen van de- en synthese als mede o p  de zinnen-test (Nie, 

i.p.v. sip, vaalk i.p.v. valk). Andersoortige vaardigheden te meten vroegen we kinderen ze Vrije School over het geheel beschouwd Hull, Jenkins, Steinbrenner & Bent, 1975). 
fouten, bijvoorbeeld in clusters consonanten resp. de letters van een gesproken woord te traag leerden lezen. In tegenstelling tot ande- O p  de consonanten, woordjes + plaatjes- 
en tweeklanken of fouten door gebruik van noemen en uit klanken een woord te maken. re basisscholen waar het merendeel van de test en woorden leggen deden de niet-lezers 
verkeerde klank-teken relaties bij niet- De tests bestaan uit VC-, CV-, CVC- en kinderen na een iaar leesinstructie de woor- het slechter dan de beginners en gevorder- 

woordin samengesteld. De alphabetrouw- zen (zie Tabel 1) en het merendeel (58%) lezers, maar tussen niet-lezers en beginners 
Zinnen-test. Als tweede indicator voor lees- baarheden van de analyse en synthese test haalde na een jaar zelfs bij de CV-, VC- en waren geen (significante) verschillen. De le- 
vaardigheid is bepaald hoeveel woorden in waren resp. .98 en . 97. CVC-woorden de 80%-grens niet. Na twee zers waren ouder dan de drie andere groepen 
zinnen na 5 minuten correct waren gelezen. jaar onderwijs kon de helft alle woorden 1e- en de gevorderden ouder dan de niet-lezers. 
De vier clusters van tien zinnen verschilden 4.3 Procedure 
door de moeilijkheidsgraad van de woorden Het onderzoek kwam tot stand, omdat op de 
en de lengte van de zinnen. De zinnen die school behoefte bestond aan een diagnos- Tabel 1 Verdeling van de vier niveaus over de drie eerste leerjaren 
grotendeels zijn ontleend aan de zinnentest tisch instrumentarium waarmee leesproble- 
van Dommerholt (1970), zijn van gemakke- men kunnen worden opgespoord. De tweede leerjaren 
lijk (eenvoudige woorden en korte zinnen) auteur van dit artikel nam de tests individu- 
naar moeilijk (moeilijke woorden en lange eel af gedurende de maanden mei en juni. niveau n I 2 3 
zinnen) geordend (Appendix 2). Als kinderen de losse woorden konden lezen, 

Niet-lezers 16 14 (35) 2 ( 4) zijn auditieve analyse en synthese niet meer 

I een plaatje hoorde dat ze tevoren hadden be- zen van losse woorden. was het zinloos bii 



Tabel 2 Kenrrierken en gerriiddel(1e scores vun (Ie vter lee.~ni~~euus Tabel 3 C;e,~~r(klelcle percenruges Jouren en slun- staat om tenminste 80070 van de woorden-test 
duur(l(1ei~ialies in de resls h1oor(len /egge11 en hloor- correct te lezen. 

Leesniveauz 
Niet-Ieler5 Heginners Cievordenden Lezer, clen lezen Er zijn enige aanwijzingen dat deze vertra- 

p 

Variabelen n -  I6 n =  19 n = 3 4  n =  56 ging ook doorwerkt in het lezen van zinnen. 
Leesniveaus Zelfs de lezers uit het derde leerjaar scoren 

Sexe 5V.l lhl  IOV,9hl I IV.23hl 35V.2151 gemiddeld maar 233 woorden in vgrninuten 
I'outen in: Niet-lezer5 Heginners 

Leeftijd 88.4 92.8 94.5 103.8 o p  de zinnen-test, terwijl volgens de norme- 
Con5onantcn (max - -  18) 12.9 15.6 16.6 

u o r d e n I e g g e n ring van Dommerholt (1970) een gemiddelde 
l a n g e  vocalen (rnax - 4) 2.5 2.9 3.6 Heginconsonant lezer aan het eind van van de tweede klas in 
Korte vocalen (riiax = 5) 2.0 2.3 4.2 

-. 
M 16.2 .O drie minuten ongeveer 200 woorden leests. 

Synthese (rnax = 50) 13.4 33.6 48.2 
SU 22.: .o Ook na drie jaren onderwijs blijft het tech- 

Analy5e (rnax .- 50) 
I .f> 

I.'indconsonant Woorden leggen (max = 4) 3 5 3.9 nisch leesniveau van leerlinge11 van Vrije 
Woordje5 + plaatjes (rnax = 12) Scholen dus achter bij dat van kinderen van 
Woorden-tesi (max = 40) 1.1 9.9 27.0 38.0 'normale' basisscholen. 

30.3 86.7 220.4 
Vocaal 

Zinnen-test (max = 303) 17.6 Om te ontkrachten dat deze achterstanden 
hl 44.7 
SU 31.5 15.1 

te maken zouden hebben met de Vrije School 
Een duarse streep geeft aan dat de test niet is atgenoriien didactiek wordt soms de bekwaamheid van 

Heginners Cievorderden de leerkrachten in het geding gebracht. Als 
5.3 Hef gebruik van Klank-reken relafies O p  de test woorden leggen is onderscheid 

u o o r d e n  l e l c n  dit argument valide is, moeten parallelklas- 
Vervolgens werd vastgesteld welke moeilijk- gemaakt tussen fouten in beginconsonant, sen van een zelfde leerjaar verschillen. Om 
heden kinderen met een verschillend Ieesni- eindconsonant en vocaal. Niet-lezers maak- deze hypothese te toetsen vergeleken we de 
veau bij het lezen van woorden hadden. Om- ten over de hele linie meer fouten dan begin- SU gemiddelde scores o p  de woorden- en zinnen- 
dat niet elke groep in alle tests 'voldoende' ners, F ( I ,  35)= 21.6, p < ,000. Dit verschil Eindconsonant test. Omdat geen van deze verschillen signifi- 
fouten maakte, werden niet-lezers en begin- verklaarde 38% van de variantie. Het hoofd- M 14.2 3.3 cant was, moeten we concluderen dat de leer- 
ners op de test wocrden leggen en de effect van foutentype was eveneens signifi- SU 24.3 8.5 kracht geen doorslaggevende factor is. 
woordjes T plaatjes test vergeleken en begin- cant, Rao's F(2, 35) = 13.2, p < .WO. Kin- Men voert ook wel aan dat op Vrije Scho- 
ners en gevorderden op de woorden-test. Om deren maakten meer fouten in vocalen dan in 

SU 29.6 8 . 6  len veel kinderen met leerproblemen terecht 
te bepalen of de leesniveaus verschilden wer- consonanten en eindconsonanten werden 

Korte vocaal komen. Ook dit argument snijdt geen hout. den de resultaten onderworpen aan multiva- meer fout gedaan dan beginconsonanten. 
M 53.5 11.0 Praktisch alle kinderen van dit onderzoek 

riate variantie analyses (MANOVA'S) voor Het feit dat ook de interactie tussen leesni- SU 21.3 11.3 zijn in de eerste klas o p  school gekomen en 
herhaalde metingen met als onafhankelijke veau en foutentype significant was, Rao's F het is dus onwaarschijnlijk dat deze school is 
variabelen het soort response en leesniveau (2, 35) = 3.4, p .OW, indiceerde dat de n (niet-lezers) = 16 gekozen omdat de kinderen leerproblemen 
en als afhankelijke variabelen het aantal grootte van het verschil tussen niet-lezers en n (beginners) - 19 

responsen van een bepaalde soort (tIull & beginners per foutentype varieerde. Uit Ta- ! n (gevordenden) - 34 hebben. 
Nie, 1981). De vraag is in hoeverre deze resultaten ge- 

bel 3 blijkt dat bij de beginconsonanten de neraliseerbaar zijn naar leesonderwijs op an- Op de woordjes T plaatjes test is onder- verschillen minder groot waren dan bij de 
scheid gemaakt tussen 4 soorten responsen; eindconsonanten of vocalen. de erop dat het verschil tussen beginners en dere Vrije Scholen. Hoewel het onderzoek 

bij het woord 'lam' zijn de alternatieven: gevorderden afhing van het soort fouten. o p  één school is uitgevoerd, zijn er enige aan- 
Uit de vergelijking kan beginners en gevor- 

'goed' (lam), 'alles fout' (been), 'vocaal derden o p  de woorden-test (Tabel 3) kwam Terwijl beide groepen weinig verschilden o p  wijzingen dat de resultaten ook voor andere 

fout' (lom) en 'vocaal en eindconsonant een soortgelijk beeld naar voren. Het hoofd- begin- en eindconsonanten. waren de ver- Vrije Scholen gelden. Immers, er zijn geen 

fout' (laan). De beginners gebruikten alle let- effect voor leesniveau was significant, F ( I ,  schillen aanzienlijk bij lange en korte vocale. aanwijzingen dat het onderwijs op de onder- 
zoeksschool afwijkt van dat o p  andere scho- ters; ze scoorden namelijk hoog o p  'lam' (M 53) = 101.9, p < .OW. Dit verschil in aantal - 87%) en laag o p  'been' ( M  = 1%). 'laan' fouten tussen beginners en gevordenden ver- len. 

i 
( M  = 2%) en 'lom' (M -= 10%). De niet- klaarde 66% van de variantie. Het signifi- 6 Discussie 

lezers besteedden vaak geen aandacht aan de cante hoofdeffect van foutentype, Rao's F 6.2 Leesonf wikkeling 

eindconsonanten en vocalen maar wel aan de (3.53) = 46.6, p .OW, duidde erop dat 6.1 Sfagnaries in leren lezen Uit de resultaten van deze studie blijkt dat 

beginconsonanten. Ze scoorden namelijk fouten van een bepaalde soort in verschillen- Hoewel geen vergelijkend onderzoek is ver- naar mate het leesniveau lager is een kleiner 

laag op 'been' ( M  = 5%) maar hoog op de mate voorkwanien. Eindconsonanten ble- richt, mag worden geconcludeerd dat het Ie- aandeel van de woordkenmerken correct 

'laan' ( M  = 25%). 'lom' ( M  - 27%) en ken moeilijker te zijn dan beginconsonanten, ren lezen van woorden bij de leerlingen van wordt geinterpreteerd. Niet-lezers doen be- 

'lam' ( M  = 40°/o). Uitgaande van de scores vocalen waren moeilijker dan begin- en eind- een Vrije School vertraagd verloopt. Terwijl ginconsonanten meestal gord, maar in de 

o p  lom, laan en lam was het hoofdeffect van consonanten en korte vocalen bleken moei- bij gangbare methoden het merendeel al na eindconsonanten en vocalen maken ze veel 

leesniveau niet significant maar wel de inte- lijker te zijn dan lange vocalen. De signifi- ongeveer een jaar leesonderwijs alle woorden fouten. Beginners gebruiken begin- en eind- 

ractie leesniveau * soort response, Rao's F cante interactie tussen leesniveau en fouten- van de woorden-test kan lezen (Bus, 1984), is consonanten meestal goed, maar hebben 

(2. 34) = 14.9, p < .0000. type, Rao's F (3.53) = 26.7, p .WO, duid- , .. , . . , .  . . .  . o p  deze Vrije School zelfs na twee jaar on- vaak moeite met de vocalen en in het bijzon- 



alle hier geanalyseerde klank-teken relaties successievelijk begincoiisoiianten, eindcon- van tekstcn kenliis van klank-teken relaties 2. Op de onderroeksschoo! gebruikteri de meecti 

wordt opgedaan. Vol~ens  Jucl & Ro- leerkrachten alfabeticche namen maar een aan- doorgaans correct te interpreteren. Mason sonanten en vocalen ligt het in de lijn van de 
per/Schncidcr (1985) moet de  leesstof dan tal Ieerkrachten gai de \oorkeur aan hlankna- (1980) en Calfee & Piontkowski (1981) von- verwachting dat ook bij d r ~ e  laken de7elfdc men. 

den een in een aantal op7ichtcn vergelijkbare klanken moeilijk wordcn gevonden. Aanwij- wel aan enige minimum voorwaarden vol- 
3 .  Hocwel we nict cycternatizch navraag hebben 

ontwikkelirig voor resp. kleuters die infor- 7ingen voor een dergelijk verband zijn ge- doen. Het aantal klank-teken relaties waar- gedaan naar beroep en opleiding van de O L -  

meel leerden le7en en leerlingen van eerste vonden in ander onder70ekh. uit oefenwoordeii bestaan, mag niet te snel deri, wa, onze indruk dat veel oudere hoog op- 
klassen waar weinig systematisch werd on- Omdat de bevindingen correlationcel zijn, worden uitgebreid en zeker in de beginfase peleid zijn. 
derwepen. Ook de7e kinderen dcden narnc- mogen we niet concluderen dat letterkennis moeten de klank-teken relaties herhaald te- 4. (;een van de woordcn komt voor in de fre- 
lijk o p  een eerder moment in de  leesontwik- en auditieve analyse en synthese noodzakelij- r u ~ k o m e n .  Zoals uit de beschrijving in de  queritielijstcn van Vaii dcc Cirr\i c.a. (1978). 

keling begin- en cindconsoiiariteii goed dan ke voorwaarden 7ijn voor het correct leren inleiding van dit artikel blijkt, is aan dit cri- 5 .  Omdat de rinnen van Ilommerholt> test tneller 

vocalen. Ehri & Wilce vonden dar voor kleu- interpreteren van klank-teken relaties. Wat terium op  Vrije Scholen niet voldaaii. Lees- moeilijker worden dan de zinnen van de hier 

i teksten worden namelijk veeleer op  inhoude- yehruikic te\t. i> de vergelijking die wc hiel ter5 die bij het memoriseren van woorden ge- analyse en synthese betreft suggereren de re- 
i i~iakrri t u w n  de rioringroep \an Ilommerholi 

bruik maakten van klank-teken relaties, be- sultaten van dit ondcrzock 7clf\ eer1 omge- lijke dan  formele criteria geselecteerd. In en de Vrije School populatie zeker gerecht- 
ginconsonanten saillanter waren dan cind- keerd verband. Omdat op  Vrije Scholen de verder onderroek moet worden nagegaan in vaardigd. 
consonanten. auditieve vaardigtieden nauwelijks systema- hoeverre de effectiviteit van het onderwijs 6. Allegria, J .  The rote o / p h o n ~ l o g i c ~ /  co(lrng rn 

On7e interpretatie van de7e be\indingcn is tisch worden geoefend, lijkt het plausibel dat afhangt van de woordkeuze. reudrn~ uc~quisi~ton. lezing gehouden op de 
dat vccl Iccrlingen \ a n  de Vrije School 7elfs door  ervaringen die bij het le7en van woor- acht\te ~ereldconfrrentie van de 'Internaiio- 
in het tweede en derde leerjaar eenvoudigere den worden opgedaan voor een steeds groter 6.5 I n ~ p l i c u l i ~ , ~  voor z n ~ ~ k k e  leerlinget~ na1 Society for thc Study of Behavioural fleve- 
leesmechanismen dan  decoderend le7en (let- aantal letters wordt ontdekt hoe die klinken Uit onderroek is gebleken dat 7wakke leer- lopment' i i i  juli 1985 te Tour, (Frankrijk). 

ters verklanken en synthetiseren) in praktijk in woorden cn dat daardoor ook de  auditieve lingen in de beginfase vooral moeite hebben 
brengen. Als 7e bijvoorbeeld het woord lum vaardigheden verbeteren. met het interpreteren van klank-teken rela- 

Li le ru iuur  
7ien. associCren 7e de begin- en eiiidcoriso- tics (Bus, 1984). Het memoriseren \ an  glo- 
nanten I en m ,  met de uitspraak van het 6.4 In~pl icu i ies  voor or1dernij.í baal woorden kost hen doorgaans niindci B,,~,,,, B , ,  ,-eaehing reading 10 learning di>a- 
woord door o p  te merken dat de klanken in De bevindingen suggereren dat een groot nioeite dan memoriseren van woorden met hled and oiher hard-10-teach zhildrcn. In: L H .  
dc namen van de letters overeenkomen met deel van de  leerlingen van deze Vrije School behulp vati klank-teken associaties. Ervaring 

. 
Ke\ni:h S ['.A. Weaier (Ede.), Theorj und 

het begin en het eind van de uitspraak van een langere periode nodig heeft o m  woord- met onderwijs aan deze groep zwakke lezers prticric.e of eurly reuding. Volume I .  Hilltdalc: 
het woord lam. Omdat tallo7e woorden bc- keiimerkcii correct te leren interpreteren dan leert dat dele  aanvaiigsproblemen groten- lawrcnce Erlbaum Ae\ociation. 1979. 
ginneii met 1 en eindigen op  m ,  leidt de7c kinderen die leren volgens gangbare Icesme- deels vermijdt,aar 7ijn, mits het van Boogaarr, [>.C. uit den (Red ), U.lóorc//requenlir~ 

klank-teken relaties bij het lezen Lan woor- in pesc,hre,<en en ~espr0kcfl .\eclerl~ncls. aanpak ertoe dut veel wooideii fout wordcn thoden. Een deelverklaring voor de achter- 
gelexn.  De verschillen tussen de  drie leesni- standen moet worden ge7ocht in hct pcrio den systematisch wordt gcïri\rrueerd (Bate- 

Hr~gelmann, o°FihOck' H., l.e,en- und Schreibenlernen al\ 
vcau5 in foutentypen indiceren dat naar gc- deiionderwijs. Daardoor wordt o p  Vrije man, 1979; Van der Leij & Van Doorn, Ileiikciiiwicklun-,. Vorauctctzungen eine, cr- 
lang de klank \ a n  de letter minder saillant is Scholen, in ieder gcval in het eerjte leerjaar, 198 1 ). Omdat leesonderwijs op  Vrije Scholen folgreichen ~ ~ h ~ i f ~ ~ ~ ~ ~ ~ b ~  Zells<.hr,fi Ju, PU- 
in de  uitspraak van woorden, klank-teken re- minder tijd aan technisch le7en besteed dan niet aan deze ;onditie voldoet, is de kans clu~ogik, 1984. .:f), 69-92. 
laties o p  een later tijdstip correct worden o p  de rneeste andere scholen. Als wc de aard groot dat kinderen met 'een deuk in het ta- Hu,, i\ C;. . Lees/>rol>/etnen eti rns~ruc~rietne/ho(Ien 
geinterprcteerd. van de  problemen bij het interpreteren van lentalent' meer problemen krijgen bij de ont- l.i\,e: )>wet, L Zeiilingcr, I91(4. 

woordkenmerken in beschouwing nemen. is wikkeling vaii elementaire leesvaardigheden Huc. A.<;., In\triictiernethoden voor rnoeilijk-te- 
6.3 H e i  Delung van Dosis vuurdigheden echter ook aannemelijk dat de  Vrijc School dan ~e ~ o u d e r i  hebben als ze volgens een van onderwijzen kiiidcren Injr,. 1985, 16. 117-128. 

De7c problemen met de interpretatie van didactiek een aantal tekorten heeft waaroter de  gangbare leesmethoden leerden lezen. C'altee, R.C. & 1l.C'. I'iontkow\ki, The reading di- 

I feit dat bijna een kwar t  van de kinderen Lclfs ars: A:qui>itioii of decoding. Reodrng Re.yeorch klank-teken relaties gaan samen met lagere we hicr gcricn het beschrijvend karakter van 
Quurter&, 1981, 16. ?16-3'3. scores op  basisvaardigheden. Uit on7e beviii- de le  studie slechts kunnen speculeren. I na 2 jaar lecsonderwijs nog niet in staat is om Domrnerholt , I . . L)ifiren~iele ,-innenkesle.sl 

digen blijkt ten cerste dat dc Ieesniveaus sig- Omdat veel kinderen moeite hebben met alle hier onderzochrc woordkenmerken cor- Handleiding. 3e druk. Groningen: Tjeenk Wil- 
nificanc verschillen in letterkennis. Terwijl letters die naar verhouding minder saillant rect te interpreteren, ondersteunt ~ C L C  I~ypo-  link. 1970. 
gevorderden gcrriiddeld 80°/o of hoger scoren 7ijn in de  uitspraak van woorden, zou een te- t these. Juist voor 7wakkere leerlingen zou het [)uhnfort, E .  k i:.\!. Kraniih, I k r  An/Üngsitnier- 
o p  de  letiertests, halen n ie t -ke r s  die bij le- kort van de didactiek kunncn zijii dat kiride- I leesonderwijs op  Vrije Scholen een struikel- rrchc itn Schreiben itnd Leten. Stuttgari: Verlag 
7en 7owel in v o ~ a l e n  als consonanten veel ren onvoldoende oefenen hoc letters in woor- blok kunnen 7ijn. ITreiec C;ei,teelehen. 1978. 
fouten maken. o p  geen van de lettertests een den kliiikeii. Met dit oogmerk worden in Ehri, L.C. & l .S .  ìt'ilce. \Io\cment iiito reading: 
80°'o-score en scorcn beginners die bij Ic7cn gangbare methoden onder andere auditieve 1, rhc f i r r t  ciage of printcd word leariiing \ i \ u d l  

Nolet l  de  meeste moeite hebben met de vocalen. ge- oeteningen gedaan waarbij de kinderen bij- or phonetic? Reudrng Reseur(.h Q11urier1,v. 1985. 
J I. L'un ,,erhuut rol luul. M'erkplan taal C;ccri 20, 163-179 

middeld lager dan  809'0 o p  lange en korte vo- voorbeeld moeten 7eggen welke letters 7e in (;rooie School Ain,terdam. Driebergen. V r i j  (;ee\t. A N .  van der. H. van der Kooij, T. van caleii. gesproken woorden horen en structureeroe- I'edapopi\ch C'cni ruin. I h j  t~~ort?ec/cl Llec,/d Ko\\uiii, W. Kuij\\enaar\. M'. S\vuste h 1'. 
Ten tweede blijkt uit de resultaten dat frningen waal bij 7c Icreii Iioe woorden kliii- imoorbij. Taalonder\rijc o p  de Vrije School 'dc We\trroeeh, S/>e/ien tnel sl)e//ing.c,-~vukke krncle- 

naarmate het leesniveau lager is kinderen ken als een of  meer letters worden weggela- IJe>r . l ' .  Eindrapportsgc van hci project l'iadi- ren. 'c-Hertogenboech \lalmberg. 1978. 
ineer moeite hebben met auditieve analyse eii ten. tionelc Vcrnieu\vinpticholm Ilriehcrgcn V r i i  Hull. C' H .  S N H Nic. YPOV i l ~ l ~ / ~ l ~ < ,  i u kt8\$ 

\vnfhv<r (;p?ipn , lp nr,,hl..n~.~,. h;: I - . . -  .. t . i 
















