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Het menselijke brein is waarschijnlijk niet uitgerust met een gespecialiseerd leesgebied. Toch 

kunnen de meeste volwassenen in westerse landen geschreven woorden bijzonder snel 

herkennen, zonder dat dit veel inspanning vergt. Vloeiende leesvaardigheden zijn zelfs 

essentieel om succesvol te kunnen participeren in de moderne samenleving. Ondanks het 

belang van vloeiende leesvaardigheden, heeft het meeste onderzoek zich tot nu toe gericht 

op de nauwkeurigheid van het lezen (Share, 2007). Leesnauwkeurigheid is een belangrijk 

element van  de leesontwikkeling in niet-transparante talen zoals het Engels, waarin de relatie 

tussen letters en de uitspraak van deze letters vaak onvoorspelbaar is (vergelijk de uitspraak 

van de /o/ in 'rock', 'no', 'down', 'love' en 'lose'). Echter, in transparante talen zoals het 

Nederlands, waarin de relaties tussen letters en uitspraak veel eenduidiger zijn, bereiken 

beginnende lezers al snel een hoge nauwkeurigheid (Seymour, Aro & Erskine, 2003) terwijl 

leesvloeiendheid veel trager ontwikkelt (Vaessen & Blomert, 2010). Bovendien vormen 

leesvloeiendheidsproblemen het meest hardnekkige symptoom van dyslexie (Blomert, 2011; 

Wimmer & Mayringer, 2002). Dit suggereert dat na het bereiken van leesnauwkeurigheid, een 

belangrijke fase in het leesproces bestaat uit het verfijnen van de leesvaardigheden tot een 

snel en efficiënt woordherkenningsysteem. De studies in dit proefschrift hadden als doel om 

ons begrip te vergroten van deze fase waarin leesvloeiendheid ontwikkelt, zowel bij 

gemiddelde lezers en kinderen met dyslexie. De studies richtten zich specifiek op de 

cognitieve en affectieve mechanismen die ten grondslag liggen aan succesvolle en 

stagnerende leesvloeiendheidsontwikkeling.  

 

De eerste twee hoofdstukken zijn gericht op de vorming van orthografie-fonologie 

verbindingen, oftewel verbindingen tussen de geschreven vorm (orthografie) en klankvorm 

(fonologie) van woorden. Eerder onderzoek heeft namelijk aangetoond dat efficiënte 

integratie van orthografie en fonologie tijdens het lezen, een essentiële component vormt van 

leesvloeiendheid (Blau et al., 2009; 2010), en dat tekorten in de timing van orthografie-

fonologie integratie ten grondslag liggen aan de leesvloeiendheidsproblemen die kenmerkend 

zijn voor dyslectische lezers (Breznitz, 2002; 2006; Breznitz & Misra, 2003). Echter, de 

precieze timing van orthografie-fonologie integratie tijdens het lezen in het Nederlands is 

onbekend, en het is bovendien onduidelijk hoe deze timing zich ontwikkelt wanneer 

kinderen leren om vloeiend te lezen. Daarom is in hoofdstuk twee en drie de timing van 

orthografische en fonologische activatie tijdens het woordlezen bestudeerd in Nederlandse 

vloeiende lezers en Nederlandse kinderen in verschillende fasen van de 

leesvloeiendheidsontwikkeling.  

 

De eerste studie (hoofdstuk 2) onderzocht hoe snel vloeiende lezers orthografische 

informatie kunnen activeren tijdens het lezen, en hoe snel deze orthografische informatie 

vervolgens wordt omgezet in fonologische informatie om zo de betekenis van het 

betreffende woord te achterhalen. Daartoe werd een masked priming paradigma met 

orthografische en fonologische primes gebruikt, aangezien dit paradigma het mogelijk maakt 

de vroegste fase van het leesproces te bestuderen waarin orthografische en fonologische 

informatie geactiveerd wordt. In typische Nederlandse woorden bleken orthografie en 

fonologie zo sterk met elkaar verbonden te zijn dat orthografische en fonologische effecten 
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niet onderscheiden konden worden. Echter, wanneer woorden werden geselecteerd waarbij 

orthografie en fonologie beter gescheiden konden worden, bleek dat orthografische en 

fonologische priming effecten verschillende tijdspaden vertoonden. Orthografie bleek eerst 

geactiveerd te worden, maar orthografische codes werden snel vertaald naar fonologische 

codes, en fonologische processen bleken het meest invloedrijk tijdens de rest van de vroege 

fase van het woordherkenningsproces waarin toegang tot de woordrepresentatie wordt 

verkregen. Een vergelijking tussen de gevonden tijdspaden in vloeiende Nederlandse lezers 

en eerder gerapporteerde tijdspaden in vloeiende lezers van het Franse (niet transparante) 

schrift (Ferrand & Grainger, 1993) liet zien dat de vertaling van orthografische representaties 

naar fonologische representaties mogelijk iets sneller verloopt in transparante dan in minder 

transparante orthografieën.  

 

De eerste studie bracht de timing van orthografische en fonologische processen bij lezers 

met volledig geïntegreerde orthografie-fonologie verbindingen in kaart. In de tweede studie 

(hoofdstuk 3) werd onderzocht hoe die orthografie-fonologie verbindingen ontwikkelen 

wanneer kinderen vloeiend leren lezen. Daartoe werd hetzelfde masked priming paradigma 

als in hoofdstuk 2 gebruikt bij kinderen in verschillende fasen van de 

leesvloeiendheidsontwikkeling (groep 4, groep 6 en groep 8). Zelfs de jongste kinderen in 

deze studie, die 1,5 jaar leesonderwijs hadden gevolgd, bleken in staat om orthografische 

representaties op te roepen tijdens de eerste, nog niet volledig bewuste, fase van het 

woordherkenningsproces waarin toegang tot de woordrepresentatie wordt verkregen. 

Gedurende de leesontwikkeling konden de orthografische representaties steeds vroeger 

worden opgeroepen, wat duidt op een toenemende automatisering van orthografische 

processen. Fonologische representaties daarentegen, leken door geen van de groepen 

kinderen opgeroepen te kunnen worden tijdens deze vroege fase van het 

woordherkenningsproces. Dit suggereert dat fonologische processen wellicht nog niet 

geautomatiseerd zijn bij leerlingen in groep 4 t/m 8, en dat automatische fonologische 

verwerking pas later in de leesontwikkeling ontwikkelt. 

 

De derde en vierde studie waren niet meer gericht op orthografie-fonologie verbindingen, 

maar op andere processen die ten grondslag liggen aan leesvloeiendheid. De derde studie 

(hoofdstuk 4) onderzocht de invloed van fonologische verwerkingsvaardigheden en 

gevoelens van onzekerheid op woordherkenningsvloeiendheid bij kinderen met dyslexie. 

Hierbij werd gebruik gemaakt van het diffusiemodel. De dyslectische kinderen vertoonden 

tekorten in hun visuele woordherkenningsvaardigheden. Deze tekorten bleken primair 

veroorzaakt te worden door beperkingen in de onderliggende fonologische 

verwerkingsprocessen. Echter, de impact van deze fonologische beperkingen werd versterkt 

door onzekerheid. Dit suggereert dat de verhoogde gevoelens van onzekerheid die kinderen 

met dyslexie ervaren, niet alleen het gevolg, maar ook een oorzaak zijn van hun 

leesproblemen. De lees- en emotionele problemen van kinderen met dyslexie lijken elkaar 

dus wederzijds te versterken. De fonologische verwerkingsproblemen van de kinderen met 

dyslexie bleken ook een belemmerende invloed te hebben op hun auditieve 

woordherkenningsvaardigheden, met name bij het herkennen van spraak in ruis. De 
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emotionele problemen bleken echter uitsluitend te spelen bij visuele woordherkenning, en 

bleken geen belemmerende rol te spelen bij het auditief herkennen van woorden. Dit wijst er 

op dat de negatieve invloed van emotionele problemen niet algemeen is, maar specifiek van 

invloed is bij de taak waarop kinderen met dyslexie herhaaldelijke faalervaringen hebben 

opgedaan: lezen. 

 

In de vierde studie (hoofdstuk 5), werd de focus verlegd naar de ontwikkeling van 

leesvloeiendheid in een vreemde taal. Deze studie onderzocht of de invloed van 

onderliggende taal- en cognitieve vaardigheden op de ontwikkeling van leesvloeiendheid 

gelijk is voor verschillende vreemde talen, of afhankelijk is van de orthografische 

transparantie of het schrijfsysteem van de betreffende taal. Hiertoe bestudeerden wij 

kinderen die vloeiend konden lezen in het Nederlands en die gelijktijdig leerden lezen in het 

Spaans (oppervlakkige alfabetische orthografie), Frans (diepe alfabetische orthografie) en 

Chinees (morphosyllabische orthografie). Sommige cognitieve vaardigheden die ten 

grondslag liggen aan de ontwikkeling van leesvloeiendheid in een vreemde taal bleken een 

universele invloed te hebben, en een rol te spelen bij elk van de drie bestudeerde talen. 

Echter, de vaardigheden die de grootste invloed hadden waren taalspecifiek. Namelijk, 

wanneer vloeiende lezers van een taal met een transparante alfabetische orthografie 

(Nederlands), leren lezen in een andere transparante alfabetische orthografie (Spaans), maken 

zij voornamelijk gebruik van de leesvaardigheden die zij al in hun moedertaal hebben 

ontwikkeld om kennis te vergaren over de nieuwe orthografie. Echter, wanneer de vreemde 

taal minder transparante en dus meer complexe letter-klank verbindingen bevat (Frans), zijn 

de letter-klank verbindingen die worden beheerst in de moedertaal niet langer voldoende 

informatief. Bredere taalvaardigheden en redeneervaardigheden moeten dan worden ingezet 

om grip te krijgen op de orthografische structuur van de nieuwe orthografie. Wanneer 

leesvaardigheden worden ontwikkeld in een vreemde taal waarin geen gebruik wordt gemaakt 

van het bekende alfabetische schrift, maar van visueel complexe karakters (Chinees), zijn 

visuele en nonverbale vaardigheden van belang om deze karakters van elkaar te 

onderscheiden en er betekenis aan te verlenen.  

 

Deze bevindingen suggereren, weliswaar speculatief, dat verschillende patronen van 

cognitieve vaardigheden gerelateerd zijn aan succesvolle leesontwikkeling in verschillende 

vreemde talen. Zo lijken kinderen met sterke fonologische vaardigheden beter toegerust voor 

het ontwikkelen van goede leesvaardigheden in talen met alfabetische orthografieën. 

Kinderen met zwakke fonologische vaardigheden en een lage benoemsnelheid maar adequate 

redeneer en visuele vaardigheden, waaronder veel kinderen met dyslexie, ervaren daarentegen 

mogelijk meer succes wanneer zij leren lezen in een niet alfabetische orthografie.  

  

De gecombineerde resultaten van de vier studies in het huidige proefschrift hebben nieuwe 

inzichten opgeleverd met betrekking tot de ontwikkeling van woordleesvloeiendheid. 

Bovendien hebben de resultaten implicaties voor zowel theorieën over lezen als voor het 

leesonderwijs.  Deze implicaties en ook suggesties voor vervolgonderzoek zijn besproken in 

hoofdstuk 6.  


