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1. Inleiding (1)

zakelijke leesvaardigheid vwo’er
* Weinig onderzoek naar lezen van zakelijke teksten in vwo-bovenbouw
* Niveau 3F en 4F: veel onduidelijkheden
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1. Inleiding (2)

leestaken in schoolvak
Ned. in havo/vwo
Dominant in didactiek en vakinhoud
schoolvak:
- methodes en lessen Nederlands
- CSE Nederlands havo/vwo
Kenmerken:
- initiële lezing/ bestudering tekst vereist
- telkens één tekst centraal
- tekstafhankelijke vragen
- tekst blijft raadpleegbaar
- tekstvolgend: locaal vs globaal

Meestringa & Ravesloot, 2012 e.a.

1. Inleiding (3)

Leestaken in schoolvak Nederlands
in havo/vwo bovenbouw: probleem

Opvallende discrepantie
schoolvak Nederlands:
• tamelijk eenduidige, simpele relatie lezen en leestaak
internationaal leesonderzoek:
• leesproces sterk afhankelijk van leestaak
André, 1979; Hamilton, 1985; Yeari, Van den Broek & Oudega, 2015; Cerdan, Vidal-Abarca, Gilabert & Gil,
2009, etc.

2

01/07/2019

Onderzoek naar lees- en antwoordgedrag bij
leestaken Nederlands gewenst
Met speciale aandacht voor de relatie tussen beide:
* Geven aandachtige lezers blijk van een beter antwoordproces?
* Zijn het aantal goede antwoorden een weerspiegeling van het
leesproces?

Anders gezegd:
‘Doet goed vooraf lezen ertoe?’

2. Relatie lees- antwoordproces

Welke methode?

Hardopdenkprotocollen

Doel:
zo dicht mogelijk het
natuurlijke leesgedrag
benaderen

Eye-tracking

verstrekt proces- en
productrationale

minder invasief

sterk invasief;
bevordert mogelijk opbouw
tekstbegrip

verstrekt geen rationale

Holmqvist & Andersson, 2017; Duchowski, 2007
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2. Relatie lees- en antwoordproces:

Hoe kwaliteit leesproces beschrijven met (primair)
eye-tracking?
Dominante tekstbegriptheorie: Constructie-Integratietheorie van Kintsch (1998)
• tekstbasis en situatiemodel
• “[the formation of a macrostructure] does not occur
merely in response to special task demands […], but
is an automatic response of the process of
comprehension” (Kintsch, 1998, p. 174).
• Situatiemodel  kernzinnen meer leestijd dan nietkernzinnen
Cf. Pressley & Afflerbach, 1995; Kintsch, 1998; Lorch, Lorch & Matthews, 1985;
Hyönä & Niemi, 1990; Yeari, Van den Broek & Oudega, 2015

2. Relatie lees- en antwoordproces:

Steekproef?
Keuze voor vwo 4-leerlingen
• niveau 3F (Meijerink):
“maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken”

 voordeel: extra scherpte in niveaubeschrijving 3F
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Hypothesen t.a.v. het leesproces, het antwoordproces
en de relatie tussen beide
Initieel leesproces
Adequate tekstbasis en dito
situatiemodel 
1. Kernzinnen meer leestijd
dan niet-kernzinnen

Antwoordproces
Adequate tekstbasis 
2. meer leestijd antwoord-relevante
tekstdelen dan -irrelevante delen
Adequaat situatiemodel 
3. snel, adequaat antwoordgedrag

Relatie tussen lees- en
antwoordproces
Adequaat situatiemodel 
4. Kernzinlezers meer oog voor
antwoord-relevante tekstdelen
5. Kernzinlezers hebben vaker een
goed antwoord

3. Methode (1):
mixed method
Participanten en experimentopzet:
20 vwo 4-leerlingen op grote vo-school in Zuid-Nederland
• lezen van scherm vier korte teksten
• beantwoorden daarna per tekst vier/vijf vragen,
met tekst steeds in beeld
• worden steeds ge-eye-trackt
•

waarna een kort retrospecief stimulated recall-interview
wordt afgenomen

5

01/07/2019

3. Methode (2)
Stimuli
* Vier opiniërende of informerende
teksten
• conform praktijk in bovenbouw
• van 250-300 woorden
• oplopend van niveau 2F naar 4F
• kernzinnen bepaald door
screeningspanel (α =.82)

* Per tekst vier of vijf vragen
• bridging inference & elaboration questions
( situatiemodel, cf. Kintsch, 1998)
• oplopend van niveau 2F naar 4F

3. Methode (3)
Procedure
mobiele SMI-eyetracker (versie 3.6)
• samplefrequentie van 250 Hz
Deelnemers:
• bepaalden zelf het tempo (geen max. duur)
• werden geïnstrueerd tekst vooraf terdege te bestuderen
• lazen allen dezelfde stimuli, in gelijke volgorde
Gem. duur eye-trackexperiment 27.5 minuut
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4. Analyse
Voor zowel lees- als antwoordproces:
* sequentie van area’s of interest (aoi’s):
• leesproces: kernzin vs. niet-kernzin
• antwoordproces: vraag / direct voor antwoord (ir)relevante
aoi’s
* per aoi berekening leestijd
• 2 leesmaten: first-pass dwell time & totale kijktijd
* antwoordproduct nagekeken
* uitval pp: 4 deelnemers (N = 16!)
* multilevel-analyse:
• random-factoren: leerling en tekst
• fixed factoren: aoi-lengte & vooropplaatsing kernzin
• passingsvergelijking

5. Resultaten
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5. Resultaten

A. Leesproces
14

First-pass dwell time:
geen onderscheid
(Δβ = -.047, se = .091; p = .60)a.
Totale kijktijd:
wel onderscheid
(Δβ = -.072, se = .036; p =.05)a
*Hoge correlatie tussen
leestijden beide leesmaten
(r = .61) -> geattenueerd:
r =1.0  lineair lezen!

12

Leestijd in sec.

*Kernzinnen meer leestijd,
afhankelijk van lengte aoi?

10

8

6

4

2

0
69

109

149

189

229

269

309

349

389

429

469

509

Lengte (aantal karakters) aoi
Figuur 1. Leestijd kernzin-aoi versus niet-kernzin-aoi in seconden bij totale kijktijd

a) Bij tweezijdige toetsing

5. Resultaten

B. Antwoordproces (1): eye-trackdata

•
•

•

Gemiddeld kijkt men het langst naar de vraag (β =
9.778, se = .124; p < .001).
De direct voor beantwoording relevante aoi’s krijgen
veel leestijd (β = 8.261, se = .139) en meer leestijd dan
irrelevante aoi’s (Δβ = 1.126, se = .123; p < .001).
Leerlingen met een correct antwoord:
• kijken korter naar de vraag (Δβ = -.296, se = .127; p = .02)
• kijken langer naar de antwoord-relevante aoi’s (Δβ = .206,
se = .101; p = .04)
• kijken korter naar de antwoord-irrelevante aoi’s (Δβ = .232, se = .078; p < .01)
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5. Resultaten

B. Antwoordproces (2)
retrospectief interview

Na vraaglezing bij 4 items:
a) Wist je waar het antwoord
stond?  tekstbasis
b) Had je al een antwoord in
je hoofd?  situatiemodel
Duidelijk verschil tussen
tekstbasis en situatiemodel:
(χ2 = 24.627; df = 3; p = .001)
Tekstbasis: aanwezig
Situatiemodel: (grotendeels)
afwezig

5. Resultaten

C. Relatie tussen lees- en antwoordproces

* Covariantie-analyse (op leerlingniveau):
• Geen relatie tussen enerzijds (niet-)kernzindetectie
en anderzijds de discriminatie van antwoord(ir)relevante aoi’s (r < .51; p > .12)
* Aanvullende multimodel-analyse:
• Geen relatie vindbaar tussen (niet-)kernzindiscriminatie en het geven van een (in)correct
antwoord (p > .46)
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6. Discussie

6. Discussie (1)
Opmerking 1: leesproces
Vwo 4-leerlingen maken onderscheid tussen kernzinnen
en niet-kernzinnen (cf. Expertgroep Taal, 2008)
- maar niet in de first-pass-maat!
-

Eventueel op te vatten als een problematisering van de
kernzinhypothese in Kintsch (1998)
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6. Discussie (2)
Opmerking 2: leesproces -> antwoordproces
Vwo 4-leerlingen lezen initieel lineair en maken weinig
gebruik van strategische leesmiddelen.
Het echte ‘werk’ start (vooral) pas in het antwoordproces.

6. Discussie (3)
Opmerking 3: relatie lees- en antwoordproces
We vinden geen inhoudelijke relatie tussen lees- en
antwoordproces.
Problematisering veronderstelde simpele relatie tussen
lees- en antwoordproces
 Gescheiden werelden?
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6. Discussie (4)

Leidt de tekst met vragen niet af van leesvaardigheid?
“Het onderwijs [in leesvaardigheid in het schoolvak Nederlands]
heeft precies dezelfde vorm als de toets die erop volgt: de
klassikale tekst met vragen. Het onderwijs is er vooral op gericht
leerlingen voor te bereiden op toetsen, en er is geen aandacht
voor de vraag op welke wijze ze tot beheersing zouden moeten
komen, zelfs niet van dit tekstbegrip-in-engere-zin. Het onderwijs
is met andere woorden toetsgericht en niet
ontwikkelingsgericht.”
Hoogeveen en Bonset (1998)

Vragen?

Suggesties, vragen etc.? Mail:
p.j.h.rooijackers@uu.nl
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DISCLAIMER

De informatie in deze presentatie is met zorg samengesteld,
maar er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud.
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