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Samenvatting  

Dyslexie is een complexe stoornis die specifieke problemen veroorzaakt bij het leren lezen en 
spellen. Over een verklaring voor dyslexie bestaat internationale consensus over de fonologisch-
tekorthypothese. Ook bij meertaligen komt de stoornis voor, maar screeningsinstrumenten om de 
aanwezigheid van dyslexie vast te stellen in de tweede taal bestaan vrijwel niet. Bij sprekers van 
verschillende (tweede) talen deden werd reeds onderzoek gedaan naar de mogelijkheden hiertoe, 
vaak met het gebruik van een taak voor fonologische taalverwerking. De stoornis kan uiteraard 
ook voorkomen bij leerders van het Nederlands als tweede taal. Uit Van der Hoop (2009) bleek 
dat het mogelijk is leerders van wie een vermoeden bestaat dat zij dyslexie hebben te 
onderscheiden van leerders zonder dyslexie op basis van bestaande leestaken: een leestaak met 
bestaande woorden, de Eén-Minuut-Test, en een leestaak met pseudowoorden, De Klepel. De 
woordenschatomvang tussen de groepen leerders was zoals verwacht gelijk. In het huidige 
onderzoek zijn 52 NT2-leerders, van wie bij 12 leerders vermoedens van de aanwezigheid van 
dyslexie bestonden, getest met opnieuw dezelfde testen, met de toevoeging van een voor dit 
onderzoek ontwikkelde taak voor fonemisch bewustzijn. Woordenschat werd gemeten aan de 
hand van de Peabody Picture Vocabulary Test en bleek niet te verschillen tussen de groepen. De 
taak voor fonemisch onderscheidde de leerders met vermoedens van dyslexie het beste van de 
leerders zonder dyslexie. Aangeraden wordt deze taak te combineren met een leestaak om 
vermoedens van dyslexie te onderbouwen.   
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1 Inleiding 
Dyslexie is een complexe stoornis die specifieke problemen veroorzaakt bij het leren lezen en 
spellen. De momenteel meest overtuigende verklaring voor het feit dat sommige mensen dyslexie 
hebben, is de aanwezigheid van een zogeheten fonologisch tekort bij (de meeste van) deze 
mensen. Mensen met dyslexie hebben meer moeite met fonologische taalverwerking, wat zich uit 
in onder andere traag en inaccuraat lezen en slecht spellen. Voor moedertaalsprekers van 
bijvoorbeeld het Nederlands zijn er protocollen om onderzoek te doen op basis waarvan een 
officiële dyslexieverklaring afgegeven kan worden. Het is algemeen bekend dat er met zo’n 
verklaring regelingen getroffen kunnen worden, zoals het krijgen van extra tijd bij het afleggen 
van toetsen of examens. Naast moedertaalsprekers, zijn er sprekers van het Nederlands als tweede 
taal (NT2). Ook bij deze mensen kan dyslexie voorkomen. Deze scriptie is gericht op deze groep 
leerders1. 
  Leerders van het NT2 moeten net als moedertaalsprekers zo nu en dan examens afleggen. 
Het is belangrijk dat er ook voor hen regelingen getroffen zouden kunnen worden. Daarnaast 
staat het buiten kijf dat het ook voor het onderwijs belangrijk is dat het bekend is van leerders als 
zij dyslexie hebben. Al eerder werd er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van een screening 
voor dyslexie bij leerders van het Nederlands als tweede taal (e.g. Van der Hoop, 2009). Daaruit 
blijkt dat een taak voor technisch lezen een onderscheid kan maken tussen leerders met een 
vermoeden van dyslexie en leerders zonder dyslexie. In navolging van onderzoeken naar deze 
mogelijkheid bij meertaligen met een andere tweede taal (Geva, 2000; Everatt, Smythe, Adams, 
& Ocampo, 2000; Hutchinson, Whiteley, Smith, & Connors, 2004; Helland & Kaasa, 2005; 
Guron & Lundberg, 2003), wordt er in dit scriptieonderzoek - naast de inzetbaarheid van een taak 
voor technisch lezen - een taak voor fonemisch bewustzijn onderzocht op de functie van het 
onderscheiden van NT2-leerders met een vermoeden van dyslexie van NT2-leerders zonder 
dyslexie.  
  Middels deze scriptie wordt getracht een antwoord te geven op de vraag wat een 
verantwoorde manier is om een vermoeden van dyslexie bij NT2-leerders te onderbouwen met 
objectieve gegevens. Hiertoe hebben 52 leerders van het NT2 met niveau A1 tot A2 deelgenomen 
aan de afname van een woordenschattoets, twee taken voor technisch lezen en een voor dit 
onderzoek ontwikkelde taak voor fonemisch bewustzijn. De verwachting is namelijk dat 
woordenschat ook bij leerders met dyslexie wel goed kan ontwikkelen, aangezien dyslexie 
voornamelijk invloed heeft op lees- en schrijfvaardigheid, maar niet op spreek- en 
luistervaardigheid. Echter, leerders met dyslexie zouden wel een minder goede technische 
leesvaardigheid en een minder goed fonemisch bewustzijn moeten hebben dan leerders zonder 
dyslexie.  
  In hoofdstuk 2 wordt de theoretische achtergrond uiteengezet, waarbij wordt afgesloten 
met de opgestelde deelvragen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de methode van het onderzoek 
besproken. In hoofdstuk 4 worden de resultaten gepresenteerd, waarna in hoofdstuk 5 de hoofd- 
                                                
1 Aangezien de participanten van dit scriptieonderzoek zowel leerlingen (in ISK’s) als cursisten (in het NT2-
volwassenenonderwijs) betreft, is ervoor gekozen om veelal één term aan te houden, namelijk leerder.  
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en deelvragen beantwoord worden. Tot slot worden in de discussie in hoofdstuk 6 opvallende 
uitkomsten, beperkingen van het onderzoek en aanbevelingen voor de wetenschap en de 
onderwijspraktijk behandeld.   
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2 Theoretische achtergrond 
In 2.1 wordt de achtergrond van dyslexie in het algemeen uiteengezet. Na een algemene 
inleiding, wordt er in 2.1.1-2.1.4 ingegaan op de verschillende hypothesen over de oorzaken die 
aan dyslexie ten grondslag zouden liggen. Bij de hypotheses waar de meeste consensus over 
bestaat, wordt in dit onderzoek ook aangesloten. Vervolgens worden in 2.1.5 de kenmerken 
besproken die iemand met dyslexie kan vertonen en in 2.1.6 wordt genoemd uit welke onderdelen 
een onderzoek voor een diagnose doorgaans uit bestaat.  
  Deze scriptie is gericht op dyslexie bij leerders van het Nederlands als tweede taal (NT2). 
Daarom staan in 2.2 NT2-leerders centraal met betrekking tot de voor dit onderzoek belangrijke 
aspecten. In 2.2.1 wordt begonnen met tweedetaalleerprocessen in het algemeen. Vervolgens 
wordt er een beeld geschetst van het onderwijs dat de leerders volgen dat voor deze scriptie 
relevant is: alfabetisering (2.2.2) en inburgering en leesonderwijs (2.2.3). Als laatste komen de 
woordenschatontwikkeling (2.2.4) en de invloed van schriftsysteem op het fonemisch bewustzijn 
(2.2.5) aan bod. In dit onderzoek wordt immers getest op woordenschat en fonemisch bewustzijn. 
  In 2.3 komen de onderwerpen uit 2.1 en 2.2 samen. Deze paragraaf gaat over reeds 
uitgevoerde onderzoeken naar dyslexie bij meertaligen. In relatief veel onderzoek hiernaar waren 
kinderen de participanten; deze onderzoeken worden in 2.3.1 uiteengezet. Vervolgens gaat 2.3.2 
over drie onderzoeken die in het kader van masterscripties bij volwassenen NT2-leerders werden 
uitgevoerd. Deze scriptie bouwt voort op de methoden die in die in 2.3 voorbij komen. 
  Tot slot worden in 2.4 de onderzoeksvraag en deelvragen gepresenteerd. 

2.1 Wat is dyslexie?  

Met ‘dyslexie’ wordt in het vervolg van deze scriptie ontwikkelingsdyslexie bedoeld. Die term 
staat voor een specifiek probleem bij het leren lezen en spellen dat vanaf de geboorte aanwezig is, 
in tegenstelling tot verworven dyslexie dat ontstaat na een hersenbeschadiging. Oorspronkelijk 
werd een discrepantie tussen daadwerkelijke leesprestaties en op basis van de algehele 
intelligentie verwachte prestaties gezien als een kenmerk van dyslexie, maar recenter onderzoek 
toont aan dat er geen verschil lijkt te zijn tussen leesprestaties van zwakke lezers met een normale 
intelligentie en zwakke lezers met een lage intelligentie (e.g. Schijf, 2008). Het gaat in ieder 
geval ook niet om ‘woordblindheid’, zoals James Hinshelwood in 1917 stelde, en ook niet om 
‘symbol twisting’, zoals Samuel Orton in 1937 vond. Verschillende pogingen om een definitie 
van dyslexie te geven, zijn gedaan door instanties als de World Federation of Neurology, de 
American Psychiatric Association, de Orton Society, Reason voor de British Psychological 
Society, het U.S. Office for Special Education Programs en de International Dyslexia Association 
(Nicolson & Fawcett, 2008). Nicolson en Fawcett geven daarover aan dat geen van de definities 
specifiek genoeg is om een definitieve diagnose te kunnen stellen en alle bovendien slechts de 
symptomen beschrijven; een probleem met betrekking tot lezen en spellen. De door Stichting 
Dyslexie Nederland (SDN) geformuleerde definitie, gebaseerd op de omschrijving in de 5e editie 
van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, luidt: ‘Dyslexie is een specifieke 
leerstoornis die zich kenmerkt door een hardnekkig probleem in het aanleren van accuraat en vlot 
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lezen en/of spellen op woordniveau, dat niet het gevolg is van omgevingsfactoren en/of een 
lichamelijke, neurologische of algemene verstandelijke beperking.’ (SDN, 2016, p. 7). Deze 
definitie beperkt zich tot een beschrijving van het verschijnsel op het niveau van de vaardigheid. 
Blomert (2013, p. 6) geeft op basis van internationale consensus in het wetenschappelijk 
onderzoek een uitgebreidere werkdefinitie, waarin ook een verwijzing naar de oorzaak is 
opgenomen: ‘Dyslexie is een specifieke lees- en spellingstoornis met een neurobiologische basis, 
die wordt veroorzaakt door cognitieve verwerkingsstoornissen op het raakvlak van fonologische 
en orthografische taalverwerking. Deze specifieke taalverwerkingsproblemen wijken 
proportioneel af van het overige cognitieve, en m.n. taalverwerkingsprofiel en leiden tot een 
ernstig probleem met het lezen en spellen van woorden ondanks regelmatig onderwijs. Dit 
specifieke lees- en spellingprobleem beperkt in ernstige mate een normale educatieve 
ontwikkeling, die op grond van de overige cognitieve vaardigheden geïndiceerd zou zijn.' 
Afgezien van de verschillende interpretaties van de term ‘dyslexie’, wordt in de literatuur de 
prevalentie geschat op 2-10% (Blomert, 2005). In het vervolg worden de verschillende theorieën 
uiteengezet die er zijn over de oorzaak van dyslexie, zowel op cognitief niveau (2.1.1 en 2.1.2) 
als op neurologisch niveau (2.1.3 en 2.1.4).  

2.1.1 De fonologisch-tekorthypothese 
Een belangrijk punt in het onderzoek naar dyslexie was de publicatie van Frank Vellutino in 1979 
waarna niet langer aangenomen werd dat het om slechts een probleem in de visuele verwerking 
gaat, maar vooral om een deficiet in de fonologische taalverwerking. Fonologie is de discipline 
binnen de taalwetenschap die klankleer en de mogelijkheden van combinaties van klanken 
(fonemen) in een taal bestudeert. Een foneem is het kleinste betekenisvolle deel van een taal. Zo 
bestaat het woord ‘kat’ uit de fonemen /k/, /a/ en /t/ (Hoff, 2014). Een beginnende lezer moet de 
letters (grafemen) koppelen aan de corresponderende fonemen. Daarna kan het herkend en 
begrepen worden. Voor deze foneem-grafeemkoppeling moet de lezer het zogeheten fonemisch 
bewustzijn ontwikkelen. Echter, volgens deze hypothese is bij iemand met dyslexie dit vermogen 
om geschreven woorden op te delen in fonologische componenten verzwakt (Shaywitz, 1996). 
Shaywitz vat dit samen met ‘The phonological model crystallizes exactly what we mean by 
dyslexia: an encapsulated deficit often surrounded by significant strengths in reasoning, problem 
solving, concept formation, critical thinking and vocabulary’ (1996, p. 104). Concrete 
karakteristieke symptomen zijn: problemen met het segmenteren van woorden naar fonemen, 
problemen met het vasthouden van linguïstische informatie in het kortetermijngeheugen, 
problemen met het herhalen van lange pseudowoorden, problemen met het lezen en schrijven van 
zelfs korte pseudowoorden, het traag benoemen van kleuren, getallen, letters en objecten in 
afbeeldingen, een tragere spreeksnelheid met soms onduidelijke uitspraak en problemen met 
woordspelletjes waarbij fonemen gemanipuleerd moeten worden (Lundberg & Hoien, 2001, zoals 
geciteerd in Nicolson & Fawcett, 2008). De meerderheid van de onderzoekers van de afgelopen 
decennia sluit heeft zich aangesloten bij deze fonologisch-tekorttheorie (Blomert, 2005; 
Vellutino, Fletcher, Snowling, & Scanlon, 2004). 
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2.1.2 De dubbeltekorthypothese 
Volgens de dubbeltekorthypothese is er onafhankelijk van een fonologisch tekort nog een 
probleem: een tekort in benoemsnelheid (Wolf & Bowers, 1999). De theorie stelt dat mensen met 
dyslexie zijn te onderscheiden in dyslectici die een probleem bij fonologisch bewustzijnstaken 
laten zien, dyslectici die een tekort vertonen in snelheid (bij benoemtaken) en dyslectici bij wie 
beide problemen aanwezig zijn. Een manier om een tekort in benoemsnelheid aan het licht te 
brengen is de Rapid Automatized Naming (RAN) test, waarbij vier maal zo snel mogelijk een 
verzameling van 50 stimuli opgebouwd uit vijf elementen van één categorie (letters, getallen, 
kleuren en objecten) benoemd moet worden. Onderzoek met de RAN door Denckla en Rudel 
(1976) was een van de eerste waaruit bleek dat de prestatie van kinderen met dyslexie hierop niet 
alleen verschilt van de controlegroep, maar ook van andere kinderen met een leerprobleem. 
Echter, uit recenter onderzoek (Waber, Forbes, Wolff, & Weiler, 2004) bleek dat het fonologisch 
tekort en tekort in benoemsnelheid niet twee los van elkaar staande tekorten zijn: alle 
participanten met fonologisch tekort vertoonden ook een benoemsnelheidstekort, maar niet 
andersom. Dit betekent dat het voorkomen van dyslexie niet volledig door middel van deze 
hypothese verklaard zou kunnen worden.  

2.1.3 De magnocellulaire-tekorthypothese 
Volgens Blomert (2005) is naar de magnocellulaire theorie, naast de fonologisch-tekorttheorie, in 
het afgelopen decennium voldoende onderzoek gedaan om deze theorie serieus te nemen. Vooral 
tot de jaren ’70 en ’80 werd er veel onderzoek gedaan naar visuele tekorten als oorzaak voor 
dyslexie, totdat de fonologisch tekorthypothese meer aandacht kreeg (Vellutino, Fletcher, 
Snowling, & Scanlon, 2004). Volgens de magnocellulaire theorie hebben mensen met dyslexie 
een algemeen magnocellulair tekort, zowel in de visuele als auditieve waarneming. Zo zou 
visuele contrastgevoeligheid bij mensen met dyslexie verzwakt zijn doordat zij een beschadiging 
hebben aan hun magnocellulaire systeem en de gevoeligheid van hun magnocellen (M-cellen). 
Deze cellen zijn gevoelig voor beweging en snelle verandering. Aan de andere kant lijken de 
parvocellen (P-cellen), die gevoelig zijn voor grovere bewegingen, van mensen met dyslexie 
beter te werken, wat verklaart dat zij niet op alle visuele taken lager presteren. Wat betreft de 
auditieve verwerking geldt volgens deze theorie dat mensen met dyslexie een lagere gevoeligheid 
hebben voor hoge frequenties (FM) en de amplitudemodulatie (AM). De theorie zou dus de 
problemen in het verwerken van snel veranderende visuele en auditieve input kunnen verklaren 
(Stein, 2001). Echter, dit tekort aan het magnocellulaire systeem is maar licht en niet alle mensen 
met dyslexie hebben het (Lovegrove, Martin, & Slaghuis, 1986) en daarnaast zijn er meer mensen 
zonder dyslexie die magnocellulaire tekorten hebben dan mensen met dyslexie (Skoyles & 
Skottum, 2004). Ook deze theorie kan dus niet de enige verklaring voor dyslexie zijn. 

2.1.4 De cerebellaire-tekorthypothese 
De automatiseringstekorthypothese stelt dat kinderen met dyslexie slecht in staat zijn een 
vaardigheid te automatiseren, of dit nu een cognitieve of motorische vaardigheid is (Nicolson & 
Fawcett, 1990). Deze hypothese is gebaseerd op de theorie dat het cerebellum, een hersengebied 
dat betrokken is bij het leren en automatiseren van motorische vaardigheden, licht beschadigd is 
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bij mensen met dyslexie. Dit tekort zou het slecht geautomatiseerde schrijven met de hand en 
trage leessnelheid verklaren en ook het fonologisch tekort doordat de articulatie van een kind 
door de motorische beperking niet zo vloeiend zou zijn als bij normaal ontwikkelende mensen, 
wat zou leiden tot een minder complete verwerking van auditieve, fonemische structuren van 
woorden (Nicolson, Fawcett, & Dean, 2001). Echter, uit onderzoek van Savage (2007) bleek dat 
dit cerebellaire tekort niet enkel bij kinderen met dyslexie voorkomt. Wederom kan ook deze 
hypothese dus geen opzichzelfstaande verklaring voor dyslexie zijn.  

2.1.5 Kenmerken van dyslexie 
Na de theorieën over de oorzaken van dyslexie gaat deze paragraaf over de daaruit 
voortvloeiende risicofactoren. Om te lezen moeten geschreven woorden gedecodeerd worden van 
orthografische code naar klanken. Bij spellen is dit andersom: daarbij moeten woorden in de 
vorm van klanken naar een orthografische code gebracht worden. Enerzijds is de sterkte van 
letter-klankassociaties, dat wil zeggen de representaties van spraakklanken in het 
langetermijngeheugen, hierop van invloed. Anderzijds heeft ook de snelheid en accuratesse 
waarmee deze representaties opgehaald kunnen worden, ofwel benoemsnelheid, invloed op deze 
vaardigheid. Voor het leren van verbinden van klanken aan de bijbehorende orthografie, zijn een 
aantal basisvaardigheden nodig. Bij mensen met dyslexie worden tekorten waargenomen in een 
of meer van de volgende vaardigheden (SDN, 2016). 
  Een eerste belangrijke basisfactor blijkt letterkennis te zijn. Met letterkennis wordt het 
kennen van zowel alfabetische letternamen en de visuele kenmerken van de letters als de klanken 
van de letters (de klank-tekenkoppelingen) bedoeld. In onderzoek van De Jong & Van der Leij 
(2003) bleken kinderen met dyslexie minder goede letterkennis te hebben dan kinderen zonder 
dyslexie. Blomert (2011) laat zien dat lezers met dyslexie letters en klanken wel leren te 
koppelen, maar dat de associaties minder sterk en minder geautomatiseerd zijn, wat een 
verklaring is voor het gebrek aan vloeiendheid bij lezen.   
  Verder moet een lezer zich, zoals reeds in 2.1.1 genoemd, voor die klank-
tekenkoppelingen (ook wel foneem-grafeemkoppeling) bewust zijn van het feit dat gesproken 
woorden opgebouwd zijn uit afzonderlijke klanken: hij moet een behoorlijke mate van fonemisch 
bewustzijn hebben. Voor lees- en spellingvaardigheid is het fonemisch bewustzijn dus belangrijk 
en derhalve is een beperkt fonemisch bewustzijn een risicofactor voor dyslexie. Overigens kan dit 
ook andersom geredeneerd worden, aangezien leeservaring en daarmee meer letterkennis het 
fonemisch bewustzijn bevordert (SDN, 2016).  
  Daarnaast is benoemsnelheid, beschreven in 2.1.2, een risicofactor aangezien deze 
vaardigheid sterk correleert met leesvaardigheid. Volgens Van den Boer en De Jong (2016, zoals 
geciteerd in SDN, 2016) wordt die hoge correlatie veroorzaakt doordat er bij een snel-
benoemtaak gedeeltelijk hetzelfde gedaan moet worden als in een (hardop-)leesproces, namelijk 
een beroep doen op automatiseringsprocessen van koppelingen tussen een visueel symbool en 
een klank(reeks).  
  Ook is een goed verbaal werkgeheugen nodig om koppelingen tussen bijvoorbeeld letters 
en klanken of geschreven en gesproken vormen van een woord te leren. Een tekort aan dit 
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werkgeheugen is dus een risicofactor voor dyslexie. In Helland en Asbjørnsen (2004) scoorden 
mensen met dyslexie lager dan mensen zonder dyslexie op een digit span task, een taak die een 
maat is voor auditief werkgeheugen. Dit tekort zou echter niet specifiek hoeven te zijn voor 
dyslexie (SDN, 2016), dus deze risicofactor is minder sterk.  
  Als laatste is de visuele aandachtsspanne, dat staat voor het aantal letters dat in een 
oogopslag waargenomen en verwerkt kan worden, een voorspeller voor zowel orthografische 
kennis (letterkennis) als spellingprestaties (Van den Boer, Van Bergen, & De Jong, 2015). 
Daarmee zou een beperking daarvan een risicofactor voor dyslexie zijn.  
  Naast bovengenoemde door de SDN als risicofactoren aangemerkte vaardigheden, gaat 
bijvoorbeeld Schijf (2008) uit van het kenmerk dat er bij dyslexie sprake is van een specifiek 
probleem met lezen en spellen, wat niet of minder bestaat bij andere taalvaardigheden, zoals 
receptieve woordenschat. Er is dus bij dyslexie sprake van een tekort in technisch lezen, maar 
niet van een tekort in taalbegrip. Daarin kunnen mensen met dyslexie dus ook duidelijk 
onderscheiden worden van algemeen taalzwakke mensen: mensen behorend tot die laatste groep 
hebben ook een tekort in taalbegrip, bijvoorbeeld in de vorm van een relatief kleine receptieve 
woordenschat. 

2.1.6 Diagnostisch onderzoek 
Deze paragraaf is gebaseerd op Blomert (2013) en SDN (2016). Als eerste stap van het 
diagnostisch proces moet er sprake zijn van een significante achterstand in lezen en/of spellen. 
De vastgestelde criteria om van een significante achterstand te kunnen spreken zijn dat iemand 
scoort zoals de zwakste 16% van de vergelijkbare normpopulatie op een genormeerde leestest en 
de zwakste 10% van het normgemiddelde van een spellingtest. Voor verder onderzoek naar de 
aanwezigheid van dyslexie wordt er vervolgens getest op voor dyslexie typerende cognitieve 
vaardigheden, zoals grafeem-foneemkoppeling, fonologische taalvaardigheden, benoemsnelheid 
en verbaal-werkgeheugenvaardigheden. Op basis daarvan zijn er zes dyslexie-indicatoren: zowel 
nauwkeurigheid als snelheid van fonologische verwerking, nauwkeurigheid en snelheid van 
grafeem-foneemassociatie en benoemsnelheid van zowel cijfers als letters. Indien er op minstens 
twee van deze zes indicatoren in de laagste 10% gescoord wordt, geeft dat een positieve indicatie 
van dyslexie. Daaropvolgend worden mogelijke andere verklaringen voor de problemen 
onderzocht. Daarbij gaat het om de algemene intelligentie, waarbij een grens van een IQ van 70 
wordt gehanteerd, en co-morbiditeit; de eventuele aanwezigheid van meerdere stoornissen die 
een rol kunnen spelen bij problemen met lezen en spellen, zoals dyscalculie of ADHD (Blomert, 
2013; SDN, 2016). 

2.2 Nederlands als tweede taal 

Het beheersen van het Nederlands als tweede taal (NT2) betekent dat de Nederlandse taal als 
tweede (of als derde, of vierde, enz.) taal geleerd of verworven is. Er is sprake van T2-
verwerving wanneer een taal wordt verworven nadat de moedertaal verworven is. Dit wordt ook 
wel successieve taalverwerving genoemd. Vaak wordt daarbij een leeftijdsgrens van ongeveer 
vier jaar aangehouden. Als er vóór die leeftijd van vier jaar al een tweede taal verworven wordt, 
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naast de verwerving van de moedertaal, is er sprake van simultane taalverwerving (Vermeer, 
2015).  
  Hoewel er hier gesproken wordt van taalverwerving, is er bij het NT2, zeker in de context 
van deze scriptie, eigenlijk vaak sprake van taalleren. De term ‘verwerving’ duidt op een 
ongestuurde, natuurlijke verwerving van een taal zoals bij een moedertaal, terwijl ‘leren’ staat 
voor het gestuurd en expliciet leren van een taal via onderwijs of lesmateriaal. Daarnaast staat de 
term tweedetaalverwerving voor iets anders dan vreemdetaalverwerving (Vermeer, 2015). De 
eerste term houdt in dat een taal geleerd of verworven wordt in het land of binnen de 
gemeenschap waar die taal de omgangstaal is, zoals een Syriër doet wanneer hij in Nederland 
Nederlands leert. De laatste term staat voor het leren of verwerven van een taal die niet de 
omgangstaal is in het land of binnen de gemeenschap waar de verwerver of leerder zich bevindt, 
zoals wanneer een Syriër in Syrië Nederlands leert of wanneer een Nederlander in Nederland 
Arabisch leert.  
  Sinds 1998 kent Nederland de inburgeringsplicht voor nieuwkomers, welke in 2007 ook 
van kracht werd voor oudkomers en sinds 2013 weer voor alleen nieuwkomers geldt. Volgens de 
Wet Inburgering (WI) van 2013 moeten asielgerechtigden en gezinsmigranten binnen drieënhalf 
jaar voldoen aan deze plicht door te slagen voor het Inburgeringsexamen, dat wil zeggen voor de 
volgende zes onderdelen: de vaardigheden Lezen, Schrijven, Spreken en Luisteren en Kennis van 
de Nederlandse Maatschappij (KNM) en de arbeidsmarktmodule Oriëntatie op de Nederlandse 
Arbeidsmarkt (ONA) (Bossers, Kuiken & Vermeer, 2015). Naast het Inburgeringsexamen 
bestaan ook onder andere op een hoger niveau het Staatsexamen programma I en programma II 
(Andringa, 2015).  
  Door de WI bestaat een groot deel van het NT2-onderwijs uit inburgeringscursussen. 
Daarnaast zijn er onder andere verschillende academische talencentra met een aanbod van 
cursussen voor hoger opgeleiden of immigranten die een opleiding op hbo- of wo-niveau wensen 
te gaan doen. Voor leerlingen in de middelbare schoolleeftijd is er de internationale schakelklas 
(ISK), waar zij gemiddeld twee jaar NT2 en andere vakken krijgen ter voorbereiding op werk, 
inburgering of praktijkonderwijs, het mbo of een reguliere middelbare school (Bakker, 2017). 

2.2.1 Processen in het leren van een tweede taal 
Tot ongeveer 1980 werd veelal gedacht dat taalleren gewoontevorming was dat door imitatie en 
bekrachtigen daarvan ontwikkelt. Volgens deze behavioristische theorie spelen gewoontes van de 
eerste taal (T1) een rol in het leren van de T2: er zou transfer optreden van gewoontes uit de T1 
naar de T2, bijvoorbeeld wat betreft uitspraak, woordenschat en zinsbouw. Zo kan er wanneer er 
fouten worden gemaakt onder invloed van de T1 negatieve transfer optreden wanneer er fouten 
worden gemaakt die zonder de T1 of met een andere T1 niet gemaakt zouden zijn. Dit wordt 
interferentie genoemd, waarmee deze theorie de interferentie- of transferhypothese wordt 
genoemd. Echter, hoewel fouten in uitspraak en woordenschat inderdaad toe te schrijven kunnen 
zijn aan de invloed van de T1, kwam er vanaf 1980 meer aandacht voor het feit dat sommige 
fouten, zoals het niet vervoegen van het werkwoord of het weglaten van voorzetsels door 
beginners, niet alleen door T2-leerders maar ook door jonge T1-verwervers werden gemaakt. 
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Hierbij gaat het dus om fouten die door alle leerders, ook die van een T2, worden gemaakt, 
ongeacht de T1. Dit worden ontwikkelingsfouten of intralinguale fouten genoemd - fouten die 
noodzakelijk zijn in een taalverwervingsproces.  
Ondanks dat T1- en T2-ontwikkeling deels op elkaar lijken, bleek het niet voor alle aspecten van 
het taalverwervingsproces in een T2 mogelijk te zijn een ontwikkelingsvolgorde te bepalen. Voor 
klanken en woordenschat is dit bijvoorbeeld niet mogelijk en ook kan er niet één duidelijke 
volgorde bepaald worden die voor elke tweedetaalverwerver geldt. Daarnaast is er, in 
tegenstelling tot kindertaalverwerving, bij volwassen, oudere T2-leerders vaak op een bepaald 
moment geen vooruitgang in het taalleerproces meer, wat fossilisatie of stagnatie wordt genoemd 
(Vermeer, 2015). 

2.2.2 Alfabetisering: leren lezen 
Deze paragraaf is ontleend aan Kurvers (2015). Mensen die nooit eerder naar school geweest zijn 
en nooit hebben leren lezen en schrijven, noch in hun moedertaal, noch in een andere taal, zijn 
analfabeet. Alfabetisering staat voor het leren van lezen en schrijven, wat analfabeten eerst 
moeten doen wanneer zij beginnen met NT2-lessen. Leerders die kunnen lezen en schrijven in 
een ander schrift dan het Latijnse schrift, worden anders-alfabeet genoemd en doen ook vaak 
eerst een alfabetiseringscursus NT2. Er bestaan grofweg drie schriftsystemen in de wereld. In het 
logografische schriftsysteem staat één eenheid voor één woord of morfeem. Een voorbeeld is het 
Chinese karakterschrift waarin één karakter verwijst naar één morfeem in het gesproken Chinees. 
In het syllabisch schrift of lettergrepenschrift staat elk teken voor één lettergreep in de gesproken 
taal, zoals in het Ge’ez-schrift dat in Ethiopië en Eritrea gebruikt wordt. In het alfabetisch schrift 
staat één teken (grafeem) voor één klank (foneem). Dit systeem kent twee typen. In het 
gevocaliseerde type worden alle klanken, ook de klinkers, beschreven, zoals in het Nederlands en 
andere talen met een Latijns, Grieks of Cyrillisch schrift. In het type alfabetische schriftsystemen 
zoals het Hebreeuws en Arabisch, worden niet alle klinkers geschreven. Verder kunnen 
schriftsystemen onderscheiden worden in de schrijfrichting, de vorm van de letters en de 
orthografie of spellingregels.  
  Tijdens het leren lezen van het Nederlandse schrift in het alfabetiseringstraject lopen de 
leerders drie fasen door. In de eerste, logografische fase herkennen ze een geschreven woord door 
speciale visuele kenmerken, zoals het puntje op de eerste letter van ‘jas’ en de lange stokken in 
het woord ‘bel’. Het feit dat gedacht wordt dat één teken een heel woord representeert, net zoals 
in een logografisch schriftsysteem, verklaart de naam voor deze fase. Aangezien deze manier van 
woordherkenning niet efficiënt is en leerders moeten leren dat een geschreven woord uit 
meerdere verschillende tekens bestaat, zijn de hierna volgende fasen belangrijker. Als er 
voldoende aandacht is voor de interne structuur van woorden, duurt deze fase bij de meeste 
leerders relatief kort. 
 In de alfabetische fase is er sprake van indirecte woordherkenning. Leerders leren dat de 
lettertekens van een woord staan voor klanken en dat ze een woord kunnen herkennen door de 
tekens te verklanken. Ze leren decoderen en lezen spellend. Daarvoor moeten ze ten eerste leren 
de letters van elkaar te onderscheiden en vervolgens te herkennen. Daaropvolgend moeten ze bij 
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elke letter de juiste klank leren te vinden: ze moeten leren grafeem-foneemkoppelingen te maken. 
Als laatste moeten ze leren de klanken weer samen te voegen tot een woord. Bij het leren spellen 
werkt dit andersom: een leerder leert eerst de klanken van elkaar te onderscheiden, vervolgens 
een gesproken woord in klanken op te delen en ten slotte grafeem-foneemkoppelingen toe te 
passen. Het ontwikkelen van het fonologisch bewustzijn, het kunnen herkennen en manipuleren 
van de afzonderlijke fonemen, is het grootste en hardnekkigste probleem bij het leren lezen. 
Naarmate het spellend lezen steeds beter gaat, wordt het woordherkenningsproces verkort en 
meer geautomatiseerd en gaat een leerder over in de volgende fase.  
 In de orthografische fase heeft een leerder het spellend lezen geautomatiseerd en kan hij 
een geschreven woord direct herkennen. Hij begrijpt de interne structuur van een woord. 
Overigens zullen volwassen tweedetaalleerders ook in deze fase de woorden niet altijd foutloos 
lezen (Kurvers, 2015). Bovendien heeft dit feit dat veel leerders ook in deze laatste fase nog 
fouten blijven maken tot gevolg dat bijvoorbeeld leerders met dyslexie niet opvallen tussen 
leerders zonder dyslexie die ook fouten maken. 

2.2.3 Inburgering en leesonderwijs 
NT2-examens, zoals het Inburgeringsexamen, en daarmee ook het daarop voorbereidende 
onderwijs zijn veelal gebaseerd op het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (ERK, of 
CEFR, van Common European Framework of Reference for languages). Middels het ERK 
kunnen onderwijs, toetsen en examens internationaal vergeleken worden. Het ERK kent zes 
niveaus: A1 en A2 voor basisgebruikers, B1 en B2 voor onafhankelijke gebruikers en C1 en C2 
voor vaardige gebruikers. In het ERK staat per niveau in zogenoemde can do statements 
beschreven wat een gebruiker moet kunnen, zowel wat betreft verschillende domeinen en 
situaties (thuis, in het openbare leven, in werksituaties of in onderwijssituaties) als wat betreft 
competenties voor communicatief taalgebruik (linguïstisch; bijvoorbeeld met betrekking tot 
woordenschat, sociolinguïstisch; bijvoorbeeld ‘sociolinguïstische trefzekerheid’ of pragmatisch; 
bijvoorbeeld ‘coherentie en cohesie’). Voor het NT2-onderwijs bestaat een Nederlandse vertaling 
van het ERK: het Raamwerk NT2. Het huidige Inburgeringsexamen vereist niveau A2. Daarvoor 
wordt er eerst toegewerkt naar niveau A1 en vervolgens naar niveau A2 (Andringa, 2015). Voor 
Lezen, de voor deze scriptie meest relevante vaardigheid, luidt de omschrijving van het niveau 
A1: ‘Kan vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen begrijpen, bijvoorbeeld in 
mededelingen, op posters en in catalogi.’ (Cinop, 2002: 27). Voor het beheersingsniveau van het 
Inburgeringsexamen, A2, luidt de omschrijving: ‘Kan korte, eenvoudige teksten lezen. Kan 
specifieke voorspelbare informatie vinden in eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, 
menu's en dienstregelingen. Kan korte, eenvoudige, persoonlijke brieven begrijpen.’ (Cinop, 
2002: 31).  
   Het vervolg van deze paragraaf is ontleend aan Bossers (2015a). Om deze 
beheersingsniveaus te bereiken, moet er in het leesonderwijs, naast hogere-ordeprocessen 
(tekstbegrip) en leesstrategieën, ten eerste aandacht besteed worden aan lagere-ordeprocessen 
(automatisering). Uit 2.2.2 bleek al dat er om te kunnen lezen een indirecte manier bestaat, 
namelijk auditieve woordherkenning via het verklanken van de letters, en een directe manier, 
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namelijk visuele woordherkenning doordat een waargenomen woord direct kan worden gematcht 
aan een woordbeeld uit het mentale lexicon. Ervaren lezers maken vooral gebruik van de laatste 
manier. Directe herkenning werkt immers sneller dan indirecte. Echter, deze directe manier werkt 
alleen wanneer de lezer het woord kent; bij onbekende woorden blijft de indirecte manier 
noodzakelijk. Hoe groter de woordenschat en de mogelijkheid van directe herkenning, hoe hoger 
de leessnelheid. Bij T2-lezers zorgt de vaak beperkte woordenschat samen met zwakke 
verankering van de geschreven vormen in het geheugen ervoor dat directe herkenning weinig 
mogelijk is en de leessnelheid laag is.  
  Om te werken aan de automatisering en het vloeiend lezen, moet de leerder veel en goed 
te begrijpen tekstmateriaal verwerken. Daarbij moet de bekende woordenschat dus voldoende 
zijn zodat het lezen relatief weinig moeite kost en er op een effectieve manier met snellere 
herkenning en verwerking wordt geoefend. Er moeten geen moeilijke begripsvragen bij een tekst 
gesteld worden, maar leerders kan bijvoorbeeld gevraagd worden naar hun eigen ideeën of 
mening naar aanleiding van de inhoud van een tekst.  
  Het werken aan deze lagere-ordeprocessen is voor alle T2-leerders, zowel de in de 
moedertaal goede als de minder goede lezers, belangrijk. T2-leerders die in de moedertaal goede 
lezers zijn, zullen die vaardigheid meenemen naar de T2, wanneer de lagere-ordeprocessen 
daarvoor voldoende geautomatiseerd zijn. Voor de in de moedertaal minder goede lezers, is ook 
veel oefening in de hogere-ordeprocessen en leesstrategieën belangrijk. Werken aan hogere-
ordeprocessen kan gedaan worden aan de hand van moeilijkere teksten dan gebruikt worden bij 
het werken aan lagere-ordeprocessen. Ook in deze teksten moet minimaal 90 procent van de 
woorden bekend zijn, maar er kunnen taken bij de tekst gegeven worden die gericht zijn op het 
begrip van de betekenis van grotere tekstdelen of van de verbanden daartussen. Bij het werken 
aan leesstrategieën moeten de leerders oefenen met het formuleren van leesdoelen voorafgaand 
aan het daadwerkelijke lezen van de tekst en naderhand kan de prestatie van de leerder 
geëvalueerd worden en kan feedback gegeven worden door specifiek te benoemen met welke 
strategieën de leerder de taak nog beter had kunnen aanpakken (Bossers, 2015a).  

2.2.4 Woordenschatontwikkeling 
Er bestaat verschil tussen de inhoud van een ontwikkelend vocabulaire van een T1-leerder en dat 
van een T2-leerder. Wat betreft een beginnende T1-leerder (een jong kind) geldt niet dat zijn 
vocabulaire slechts een beperkte versie met een kleinere omvang is ten opzichte van dat van een 
gevorderde T1-leerder (een ouder kind of volwassene). De inhoud verschilt. Beginnende T1-
leerders, kinderen, leren woorden uit hun eigen directe omgeving en belevingswereld. Ze leren 
woorden voor mensen, eten, lichaamsdelen, kledingstukken, dieren en huishoudelijke artikelen 
die voorkomen in hun dagelijkse routines (Clark, 1979, zoals geciteerd in Hoff, 2014). Kinderen 
produceren hun eerste woorden rond hun eerste verjaardag (e.g. Benedict, 1977). Volgens 
schattingen van Aitchison (1994) kunnen kinderen van 2 jaar 500 woorden actief produceren, 
kinderen van 3 jaar 1000 woorden en kinderen van 5 jaar 3000 woorden. Wat betreft passieve 
woordenschat deden Fenson et al. (1993, zoals geciteerd in Elbers & Van Loon-Vervoorn, 2000) 
schattingen op basis van een lijst van 396 woorden, gekozen uit voor kinderen van die leeftijd 
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relevante betekeniscategorieën, zoals speelgoed en dieren). Van de kinderen van 8 maanden oud 
begreep 31% ten minste 100 woorden van de lijst. Bij een leeftijd van 14 maanden was dit 
percentage 87%. Bossers (2015b) noemt een passieve woordenschatomvang van 4000 woorden 
bij Nederlandse kinderen die beginnen op de basisschool. Bij een leeftijd van 6 jaar maakt 
Templin (1957, zoals geciteerd in Elbers & Van Loon-Vervoorn, 2000) een schatting van een 
passieve woordenschat van 8000 woorden. Volgens Bossers (2015b) is deze omvang aan het eind 
van de basisschool 16.000 woorden.  
  Van een kind dat het Nederlands als T2 leert daarentegen zou de receptieve woordenschat 
aan het begin van de basisschool 2000 woorden zijn en aan het eind van de basisschool 10.000 
woorden. In het onderwijs specifiek gericht op het NT2 wordt de selectie van de woorden die 
aangeboden moeten worden, gemaakt op basis van frequentie. Hoogfrequente woorden zijn de 
woorden die het vaakst voorkomen en zijn dus het nuttigst voor een T2-leerder. Zo heeft een 
kandidaat voor het inburgeringsexamen een receptieve woordenschat van de 2000 meest 
frequente woorden nodig. Voor kandidaten voor staatexamen programma’s I en II gaat het om 
een receptieve woordenschatomvang van respectievelijk 5000 en 12.000 woorden. Wat betreft 
productieve woordenschatomvang is onbekend hoe groot deze is bij kandidaten voor het 
inburgeringsexamen. Voor de staatsexamens zijn aantallen van 4000 (niveau I) en 7000 (niveau 
II) woorden vereist. Verder worden er in trajecten die voorbereiden op onderwijs of een beroep, 
naast de meest frequente woorden, ook school- of vaktaalwoorden aangeboden in het NT2-
onderwijs (Bossers, 2015b).  
  De bovenstaande cijfers maken duidelijk dat de woordenschat van leerders van het NT2 
relatief kleiner is dan de woordenschat van moedertaalsprekers die het Nederlands leren als T1. 
Waar moedertaalsprekers op basis van leeftijd met elkaar vergelijkbaar zijn, zijn leerders van het 
NT2 met elkaar vergelijkbaar op basis van hun taalniveau en het niveau waarop ze onderwijs 
volgen. Van leerders die op hetzelfde niveau les volgen, kan dus aangenomen dat zij ongeveer 
dezelfde woordenschatomvang hebben.   

2.2.5 De invloed van schriftsysteem op fonemisch bewustzijn 
In de alfabetische fase van het leren lezen (zie 2.2.2) is onder andere het versterken van het 
fonologisch bewustzijn, het bewust worden van de afzonderlijke klanken waaruit woorden zijn 
opgebouwd, erg belangrijk. De vaardigheid van het kunnen onderscheiden van de fonemen van 
woorden en het manipuleren van de fonemen binnen woorden wordt ook wel het fonemisch 
bewustzijn genoemd. Uit Bryant, Maclean & Bradley (1990) bleek dat fonemisch bewustzijn een 
voorspeller is van leesprestaties bij kinderen die leren lezen in het Engels als eerste taal. Voor 
Spaanstalige leerders van het Engels als tweede taal bleek dat de mate van fonemisch bewustzijn 
in de T1 wordt meegenomen naar de T2 en dat het fonemisch bewustzijn in de T1 helpt bij het 
decoderen in de T2 (Durgunoğlu, Nagy & Hancin, 1991). Uit Read, Yun-Fei, Hong-Yin & Bao-
Qing (1986) bleek dat volwassen sprekers van het Chinees die enkel Chinese karakters kunnen 
lezen, niet in staat zijn om medeklinkers toe te voegen of te verwijderen uit gesproken Chinese 
woorden, maar volwassen sprekers van het Chinees die zowel karakters als een alfabetisch schrift 
kenden, kunnen dat wel. Koda (1998) vergeleek sprekers van het Chinees (met een logografisch 
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karakterschrift in hun moedertaal) met sprekers van het Koreaans (met een alfabetisch schrift in 
hun moedertaal) terwijl zij leerders waren van het Engels als tweede taal. Er bleek geen verschil 
tussen de groepen in testen voor fonemisch bewustzijn, decodeervaardigheden en 
leesvaardigheid. Wel correleerden fonemisch bewustzijn en decodeervaardigheden meer met 
leesvaardigheid bij de Koreaanse participanten dan bij de Chinese participanten. Volgens Koda 
zijn er dus verschillen in fonologische verwerking tussen leerders met verschillende 
schriftsystemen in hun moedertaal.  

2.3 Dyslexie bij meertaligen 

De aanwezigheid van dyslexie wordt bij kinderen met het Engels als tweede taal niet voldoende 
opgemerkt. Een beperkte leesvaardigheid van de leerder in de tweede taal, een gebrek aan de 
mogelijkheid om in de eerste taal op de aanwezigheid van dyslexie te testen en een gebrek aan 
kennis bij de docenten over problemen die bij tweetaligen met dyslexie kunnen voorkomen, zijn 
redenen daarvoor (Deponio, Landon, Mullin & Reid, 2000). Ook is het bij tweetaligheid altijd 
problematisch om verschijnselen die normaal zijn in een tweedetaalleerproces te onderscheiden 
van daadwerkelijke aanwijzingen van leesproblemen (Geva, 2000). In het vervolg van deze 
paragraaf wordt in elke alinea een onderzoek besproken met betrekking tot het in een tweede taal 
testen van kinderen en jongeren met dyslexie (2.3.1) en jonge en volwassen leerders van het 
Nederlands als tweede taal (2.3.2).  

2.3.1 Dyslexie in een tweede taal bij kinderen en jongeren 
Geva (2000) volgde gedurende drie jaar 331 kinderen vanaf een leeftijd van ongeveer 6 jaar en 3 
maanden die in Toronto het Engels leerden als eerste of als tweede taal (met moedertalen van 
verschillende taalgroepen, zoals Punjabi, Kantonees, Tamil en Portugees) in hun ontwikkelingen 
door twee keer per jaar testen af te nemen met betrekking tot leesvaardigheden zoals 
woordherkenning, decoderen van pseudowoorden, spelling, leesbegrip en leesefficiëntie, 
mondelinge taalvaardigheid zoals luisterbegrip, passieve en actieve woordenschat en 
grammaticale kennis en voorwaardelijk vereiste vaardigheden zoals fonologische verwerking en 
bewustzijn, verbaal geheugen en benoemsnelheid. Kinderen met een typisch profiel van een 
verhoogd risico op leesproblemen scoorden lager dan hun normaal ontwikkelende groepsgenoten 
op taken van het snel benoemen van letters, het segmenteren en weglaten van fonemen, 
leesbegrip, woordherkenning en het lezen van pseudowoorden. Bovendien bleek bij deze meting 
na anderhalf jaar de prestatie van de groepsgenoten te zijn verbeterd ten opzichte van de eerste 
meting, maar bij deze kinderen niet. Op de taken met betrekking tot mondelinge taalvaardigheid 
scoorden ze hoger dan de normaal ontwikkelende groepsgenoten. Het verschil tussen de scores 
op lees- en luisterbegrip betrof twee standaarddeviaties. In de groep kinderen met Engels als 
moedertaal kwam dit profiel bij 6% van de kinderen voor, bij de kinderen met Punjabi als 
moedertaal 7% en bij de kinderen met Kantonees als moedertaal 5,5%. Geva concludeert dat voor 
het identificeren van problemen in de leesontwikkeling in een tweede taal ten eerste fonologische 
verwerkingsvaardigheden getest moeten worden en er ten tweede een gat moet bestaan tussen 
lees- en luisterbegrip. 
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Door Everatt, Smythe, Adams & Ocampo (2000) werden zeven eentalige en negen tweetalige 
kinderen getest. De eentalige kinderen waren moedertaalsprekers van het Engels en de tweetalige 
kinderen waren moedertaalsprekers van het Sylheti, een dialect zonder schrift van het Bengaals, 
en leerden het Engels als tweede taal. De kinderen zouden op basis van onder andere een 
spellingtest en vermoedens van de docent en Special Educational Needs Co-ordinator 
waarschijnlijk een specifiek probleem in de geletterdheid hebben. Daarnaast werd een 
controlegroep zeven eentalige en zeven tweetalige kinderen getest. De kinderen waren 7 à 8 jaar 
oud. Er werden 16 speciaal voor dit onderzoek ontwikkelde taken gebruikt: woordlezen, non-
woordlezen, uit drie woorden het afwijkende niet-allitererende woord kiezen, uit drie woorden 
het afwijkende niet-rijmende woord kiezen, terugtellen vanaf 100 in stappen van drie, 
woordherhalen in series van drie tot vijf woorden, non-woordherhalen in series van een tot vier 
non-woorden, herhalen van ritmes, snel benoemen van 25 afbeeldingen van bekende voorwerpen, 
herhalen van een serie visuele patronen, herkennen of natekenen van eerder gepresenteerde 
vormen, herhalen van handbewegingen, klankdiscriminatie door te bepalen of twee woorden 
overeenkomen of verschillen, digit span met series van twee tot zeven te herhalen getallen, digit 
span in omgekeerde volgorde en in de juiste volgorde opnoemen van de maanden van het jaar. 
Kinderen met geletterdheidproblemen scoorden lager op woordlezen, non-woordlezen, de 
rijmtaak, de snelbenoemtaak, de taak van het opnoemen van de maanden van het jaar, de 
terugteltaak, de digit span taak in omgekeerde volgorde, de non-woordherhaaltaak, de 
ritmeherhaaltaak en de taak van het herinneren van gepresenteerde vormen. Er was geen verschil 
in scores op de alliteratietaak, de klankdiscriminatietaak, de digit span taak, de woordherhaaltaak 
en de taken van het herhalen van visuele patronen en handbewegingen. Naast de tweetalige 
kinderen werden ook eentalige kinderen met en zonder geletterdheidproblemen getest. Over het 
hele onderzoek werd geconcludeerd dat kinderen met geletterdheidproblemen vooral door middel 
van fonologische taken onderscheiden kunnen worden van normaal ontwikkelende kinderen, 
ongeacht moedertaalachtergrond.  
  Hutchinson, Whiteley, Smith en Connors (2004) volgden over vier schooljaren 37 
eentalige kinderen en 45 Brits-Aziatische kinderen die in Noord-West Engeland op school Engels 
leerden vanaf een leeftijd van 6 jaar. Naast een taak voor snelheid, nauwkeurigheid en begrip bij 
hardop lezen en een taak voor niet-verbale algemene intelligentie, gebruikten zij The 
Phonological Assessment Battery (PhAB, Frederickson, Frith, & Reason, 1997, zoals geciteerd in 
Hutchinson et al., 2004). De PhAB bevat zes taken: een alliteratietaak voor het vermogen om 
beginklanken van eenlettergrepige gesproken woorden te isoleren, een rijmtaak voor het 
vermogen om rijm van eenlettergrepige woorden te identificeren, een non-woordleestaak voor het 
vermogen om letterreeksen te decoderen, een spoonerismetaak voor het vermogen om 
eenlettergrepige woorden op te delen en samen te voegen tot nieuwe woorden, een 
snelbenoemtaak om de snelheid van klankproductie en ophalen van woorden te meten en een 
vloeiendheidtaak voor het vermogen om fonologische informatie op te halen uit het 
langetermijngeheugen bij de opdracht om gedurende 30 seconden zoveel mogelijk woorden bij 
een thema te associëren. Er bleken vijf kinderen te zijn die onder de gemiddelde range scoorden 
op drie of meer taken van de PhAB, oftewel in de onderste 15% van de populatie, wat een 
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indicator is van fonologische problemen. Van deze kinderen waren er in elk geval twee eentalig 
en twee tweetalig (over het vijfde kind geven Hutchinson et al. geen nadere informatie). De 
scores van ten minste drie taken onder de gemiddelde range bij deze leerlingen bleken overigens 
alleen tijdens de eerste meting, bij de leeftijd van 6 à 7 jaar, voor te komen. Wanneer de PhAB bij 
deze kinderen alleen op de latere meetmomenten afgenomen zou zijn, zou deze testbatterij niet 
gevoelig genoeg geweest zijn om de fonologische problemen bij deze kinderen aan te merken, 
omdat ze in de latere schooljaren op minder dan drie taken onder de gemiddelde range scoorden.  
  Kaasa, Sanne & Helland (2004, zoals geciteerd in Helland, 2008) ontwikkelden The 
English 2 Dyslexia Test voor Noorse leerlingen die het Engels als tweede taal leren. Het doel was 
niet dat de test diagnosticerend zou zijn, maar dat de test zou reflecteren hoe dyslectische Noorse 
kinderen presteren in het Engels als tweede taal. De testbatterij bestaat uit twee delen met elk drie 
subtesten: een deel verbale vaardigheden, met testen van receptieve taal, expressieve taal en 
pragmatiek, en een deel leesvaardigheden, met testen van spelling, lezen en vertalen. Een taak 
waarbij het kind 15 maal uit zes afbeeldingen het juiste plaatje moet kiezen bij de zin die de 
testleider uitspreekt, meet receptieve taal. Expressieve taal wordt gemeten door een taak waarbij 
kinderen 15 maal een zin bij een plaatje moet maken, nadat de testleider bij een soortgelijk 
plaatje een voorbeeldzin heeft gegeven. Pragmatiekvaardigheden worden bepaald aan de hand 
van twee taken: bij de eerste taak worden reacties in een conversatie over dagelijkse onderwerpen 
als ‘communicatief’ of ‘niet-communicatief’ benoemd en naar aanleiding van de tweede taak 
wordt datzelfde gedaan bij een verhaal dat het kind gedurende een halve minuut vertelt aan de 
hand van vier plaatjes. De leesvaardigheidstaken zijn ontworpen op basis van 22 woorden die 
hoogfrequent zijn, verschillende niveaus van transparantie hebben en essentiële verschillen tussen 
de Noorse en Engelse orthografie bevatten. Bij deze test wordt er om te beginnen een dictee 
afgenomen, vervolgens leest het kind negen eenvoudige zinnen die de 22 woorden bevatten en tot 
slot wordt het kind gevraagd de negen zinnen te vertalen. Aan het onderzoek met deze test namen 
40 Noorse leerlingen van 12 jaar oud deel: 20 met dyslexie en 20 in de controlegroep. Op basis 
van de eerste taak werd de groep leerlingen met dyslexie opgedeeld in een groep met laag begrip, 
die onder de mediaan scoorde, en een groep met hoog begrip, die daarboven scoorde. Met deze 
tweedeling was er geen verschil tussen de groep leerlingen met dyslexie met hoog begrip en de 
controlegroep op de verbale taken. Voor de leesvaardigheidstaken gold dat de leerlingen in de 
controlegroep hoger scoorden dan beide groepen leerlingen met dyslexie. Spelling bleek voor 
beide groepen leerlingen met dyslexie even moeilijk, maar de lees- en vertaaltaken deed de groep 
de leerlingen met dyslexie met hoog begrip beter dan de groep met laag begrip (Helland & Kaasa, 
2005).   
  Onderzoek van Guron & Lundberg (2003) was gericht op de vraag of het mogelijk is om, 
klassikaal, bij een- en tweetaligen dezelfde fonologische taken af te nemen. Er werden 97 
leerlingen van gemiddeld 15 jaar oud getest op twee scholen in Göteborg, Zweden, waarvan 38 
eentalige Zweden en 59 leerlingen met het Zweeds als tweede taal. Voorafgaand werden de 
leraren gevraagd naar scores van mondelinge Zweedse taalvaardigheid en van leesvloeiendheid 
en -begrip van alle leerlingen, die vervolgens werden omgezet naar scores op een vijfpuntschaal. 
Twee subgroepen van 26 eentaligen en 26 tweetaligen werden aan de hand van Raven’s matrices, 
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een taak waarbij voor 60 incomplete abstracte diagrammen het ontbrekende, best passende deel 
gekozen moet worden, gematcht op non-verbale intelligentie. Vervolgens werden klassikaal een 
leesbegriptaak, een woordherkenningstaak waarbij woorden geïsoleerd moesten worden uit een 
ketting van direct aan elkaar verbonden woorden, een orthografische-keuzetaak waarbij van 140 
woordparen het juist gespelde woord gekozen moest worden, een naar het Zweeds vertaalde 
versie van de Peabody Picture Vocabulary Test-III (PPVT-III, Dunn & Dunn, 2005), een 
auteursherkenningstaak en een testbatterij van fonologische taken afgenomen. De stimuli bij deze 
taken werden vanaf een geluidsopname aangeboden. De testbatterij bestond uit een rijmtaak 
waarbij voor 20 reeksen van drie woorden de twee rijmende woorden geïdentificeerd moeten 
worden door twee van de drie corresponderende vakjes aan te kruisen, een alliteratietaak waarbij 
voor 20 reeksen van drie woorden de vakjes voor de twee allitererende woorden aangekruist 
moeten worden, een lettergreepteltaak waarbij van 20 twee- tot zevenlettergrepige items het 
aantal lettergrepen aangekruist moet worden, een foneemteltaak waarbij van 20 bekende woorden 
met onregelmatige spelling het aantal fonemen aangekruist moet worden, een non-
woordherhaaltaak waarbij 30 maal voor twee reeksen van twee tot zes non-woorden aangekruist 
moet worden of de reeksen gelijk zijn of niet en een non-woordsegmentatietaak waarbij voor 30 
woorden de vraag welk ‘geluid’ er voor of na een bepaald foneem kwam, te beantwoorden door 
een van de vier opties aan te kruisen. Tot slot was er een fonologische-keuzetaak op basis van 80 
rijen van drie of vier non-woorden, waarvan telkens één woord klonk als een bestaand woord als 
het fonetisch uitgesproken zou worden. In twee minuten tijd moest voor zoveel mogelijk rijen het 
afwijkende woord onderstreept worden. Het hoofddoel naar aanleiding van de fonologische 
testbatterij was het identificeren van leerlingen met leesproblemen, zoals dyslexie. De laagste 
20% van de scores van de fonologische taken en de scores van de woordherkenningstaak en 
leessnelheid en -nauwkeurigheid van de twee subgroepen bleken de groepen gelijkwaardig te 
vertegenwoordigen. Hieruit werd geconcludeerd dat het mogelijk is om te testen op fonologische 
vaardigheden bij tweedetaalleerders met dezelfde batterij van taken als gebruikt kan worden bij 
moedertaalsprekers. 
  Samenvattend is het duidelijk dat in bijna alle bovengenoemde onderzoeken, op Helland 
& Kaasa (2005) na, een taak voor fonologische taalverwerking een belangrijk aandeel had. Onder 
andere daarmee konden leerders met leesproblemen onderscheiden worden van normaal 
ontwikkelende leerders. Uit Everatt, Smythe, Adams, & Ocampo (2000) bleek zelfs dat dezelfde 
taken voor een- en tweetaligen te gebruiken waren.  

2.3.2 Dyslexie in het Nederlands als tweede taal bij jongeren en volwassenen 
Vermeeren (2016) ontwikkelde voor een masterscriptieonderzoek een foneembewustzijntest op 
basis van pseudowoorden en het Nederlandse klanksysteem met gebruikmaking van items uit 
twee bestaande testen, namelijk de Dyslexie Screening Test (DST-NL, Nicolson & Fawcett, 
2005) en De Klepel (Van den Bos, Lutje-Spelberg, Scheepstra & De Vries, 1999), een leestaak 
met non-woorden. De test bestaat uit vier taken, namelijk het nazeggen van 48 non-woorden met 
een tot vier lettergrepen, het weglaten van een of meerdere klanken of een lettergreep uit 12 non-
woorden, het verwisselen van beginklanken van 12 non-woorden en het kiezen van het 
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afwijkende niet-allitererende non-woord uit 15 reeksen van drie een- tot drielettergrepige non-
woorden. In het onderzoek naar deze test werd de passieve woordenschat getest aan de hand van 
de Nederlandse versie van de Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT-III-NL). Er namen 51 
leerlingen van het Nederlands als tweede taal met een leeftijd tussen de 12 en 18 deel, waarvan er 
28 (vermoedelijk) dyslexie hadden en er 23 in de controlegroep zaten. De leerlingen met 
(vermoedelijk) dyslexie scoorden significant lager dan de leerlingen in controlegroep op de drie 
foneemmanipulatietaken, maar niet op de nazegtaak. Ook in de scores op de PPVT-III-NL was - 
zoals verwacht - geen verschil tussen beide groepen, dus de beheersing van passieve 
woordenschat van de leerlingen met (vermoedelijk) dyslexie was voldoende en gelijk aan de 
beheersing van de leerlingen in de controlegroep. 
  Langberg-Kuis (2007) deed voor een masterscriptie onderzoek met een groep van 17 
leerders van het Nederlands als tweede taal die het Hebreeuws als moedertaal hadden, waarvan 
negen met dyslexie, met leeftijden tussen de 22 en 56 jaar oud. Er werd gebruik gemaakt van de 
Een-Minuut-Test (EMT, Brus & Voeten, 1999) als taak voor woordlezen, De Klepel (Van den 
Bos et al., 1999) als taak voor non-woordlezen, een digit span-taak in normale en omgekeerde 
volgorde, een non-woordherhaaltaak (Gerrits, 2005, zoals geciteerd in Langberg-Kuis, 2007) en 
vier speciaal voor het onderzoek ontwikkelde taken: een letteridentificatietaak waarbij de letters 
van het Nederlandse alfabet in willekeurige volgorde gepresenteerd werden en benoemd moesten 
worden en een foneembewustzijntaak met drie subtaken: een rijmtaak waarbij 30 maal het niet-
rijmende non-woord uit een reeks van drie gekozen moest worden, een alliteratietaak waarbij 30 
maal het niet-allitererende non-woord uit een reeks van drie gekozen moest worden en een 
foneemdeletietaak waarbij 30 maal een non-woord herhaald moest worden, maar zonder de eerste 
of laatste klank of een klank uit een medeklinkercluster. De participanten met dyslexie bleken 
significant lager te scoren op de digit span in normale volgorde, de EMT, de Klepel, de non-
woordherhaaltaak en de foneembewustzijntaak dan de controlegroep. Binnen de 
foneembewustzijntaak scoorden de participanten met dyslexie ook lager op de rijmtaak en 
alliteratietaak. Ook voor de gehele foneemdeletietaak gold dat de leerders met dyslexie lager 
scoorden, maar binnen deze taak bleken alleen de items met de taak om de eerste klank of een 
klank uit een medeklinkercluster weg te laten een significant verschil op te leveren. De taak van 
het weglaten van de laatste klank bleek niet slechter gedaan te worden door deze groep 
participanten met dyslexie in vergelijking met de controlegroep. Verder was er ook geen verschil 
in scores op de letteridentificatietaak en de digit span-taak in omgekeerde volgorde. Als norm 
noemt Langberg-Kuis dat een score lager dan 75% correct op de foneembewustzijntaak een 
indicatie geeft voor dyslexie en er voor de rest van de taken onderzoek met meer proefpersonen 
nodig is. 
  Tot slot werd door Van der Hoop (2009) voor een masterscriptieonderzoek een testbatterij 
van reeds bestaande testen onderzocht bij 36 leerders van het Nederlands als tweede taal, 
waarvan 9 met (vermoedelijk) dyslexie. Leeftijden liepen uiteen van 18 tot 50 jaar met een 
gemiddelde van 30 jaar. Er waren 19 leerders, waarvan vijf met (vermoedelijk) dyslexie met als 
gemiddeld taalniveau A1 en 17 leerders, waarvan vier met (vermoedelijk) dyslexie met niveau 
B1. Er werd gebruik gemaakt van de speciaal voor NT2-leerders ontwikkelde Hazenberg 
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woordenschattoets (Hazenberg, 1994, zoals geciteerd in Van der Hoop, 2009), de EMT (Brus & 
Voeten, 1999) en De Klepel (Van den Bos et al., 1999). Wat betreft woordenschat bleken de 
leerders op niveau B1 beter te scoren dan de leerders op niveau A1, maar binnen deze 
niveaugroepen was er - zoals verwacht - geen verschil in de woordenschat van de leerders met en 
zonder (vermoedelijk) dyslexie. Wel scoorden de leerders met (vermoedelijk) dyslexie lager op 
de EMT en De Klepel dan de leerders in de controlegroep. Normen voor de woordenschattoets 
bestonden nog niet voor deze niveaus en werden daarom per niveaugroep vastgesteld op de 
waarden van het gemiddelde met één standaarddeviatie daarboven en daaronder. Op basis van dit 
onderzoek werd geconcludeerd dat een normaal woordenschatniveau, maar een score lager dan 
51 op de EMT of lager dan 31 op De Klepel zou duiden op een risico van de aanwezigheid van 
dyslexie. 
  Samenvattend is uit de besproken scriptieonderzoeken gebleken dat het mogelijk is om 
ook bij sprekers van het Nederlands als tweede taal op basis van testscores een onderscheid te 
maken tussen leerders van wie vermoedens van dyslexie bestaan en leerders zonder dyslexie. In 
twee van de drie scripties gebeurde dat door middel van taken voor fonologische vaardigheden en 
ook werden de EMT en De Klepel voor twee onderzoeken ingezet.  

2.4 Onderzoeksvraag en deelvragen 

Uit 2.1 is gebleken dat er verschillende theorieën zijn over de oorzaak van dyslexie en er over de 
fonologisch-tekorthypothese de grootste consensus bestaat. Ook bij het vaststellen van de 
diagnose dyslexie is het onderzoek naar de fonologische vaardigheden een belangrijk onderdeel. 
In 2.3 zijn de belangrijkste onderzoeken naar het aantonen van dyslexie in een tweede taal 
besproken. Op basis daarvan lijkt het goed mogelijk om de aanwezigheid van een risico van 
dyslexie bij tweedetaalleerders aan te tonen. In de meeste onderzoeken werden testen voor 
verbale vaardigheden enerzijds en leesvaardigheden en fonologische vaardigheden anderzijds 
afgenomen. Door te controleren voor een normale ontwikkeling van verbale vaardigheden kan op 
die manier de prestatie op lezen en fonologisch bewustzijn van tweedetaalleerders die mogelijk 
dyslexie hebben vergeleken worden met een normale populatie.  
  Het onderzoek in deze scriptie is deels een replicatie van het onderzoek van Van der Hoop 
(2009). Van der Hoop ging uit van de hypothese dat de aanwezigheid van een discrepantie tussen 
het niveau van technisch lezen en de omvang van receptieve woordenschat een indicatie van de 
aanwezigheid van dyslexie geeft. In dit onderzoek is er daarnaast een taak voor fonemisch 
bewustzijn toegevoegd. Uit paragraaf 2.1 is gebleken dat de aanwezigheid van een fonologisch 
tekort bij mensen met dyslexie een belangrijk kenmerk is en ook in bijna alle van de in paragraaf 
2.3 genoemde onderzoeken was een taak voor fonologische vaardigheden opgenomen. Door een 
taak voor fonemisch bewustzijn toe te voegen, kan er getest worden op de aanwezigheid van een 
dyslectisch profiel, waarbij zwakke lezers zonder dyslexie uitgesloten kunnen worden.  

In deze scriptie luidt de hoofdvraag: Wat is een verantwoorde manier om een vermoeden van 
dyslexie te onderbouwen bij NT2-leerders tussen niveau A1 en A2? 



25 
 

Om de aan deze hoofdvraag onderliggende vragen te onderzoeken, zijn de volgende deelvragen 
opgesteld. 

Deelvraag 1: Hoe scoren NT2-leerders met (een vermoeden van) dyslexie op receptieve 
woordenschat ten opzichte van NT2-leerders zonder dyslexie? 

Deelvraag 2: Hoe presteren NT2-leerders met (een vermoeden van) dyslexie op technisch lezen 
ten opzichte van NT2-leerders zonder dyslexie? 

Deelvraag 3: Hoe presteren NT2-leerders met (een vermoeden van) dyslexie op een taak voor 
fonemisch bewustzijn ten opzichte van NT2-leerders zonder dyslexie? 

Deelvraag 4: Welke taak of welke combinatie van taken geeft de duidelijkste indicatie van 
dyslexie bij NT2-leerders? 
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3 Methode 

3.1 Design 

Er was sprake van een vergelijking tussen twee groepen NT2-leerders, namelijk een groep bij wie 
een sterk vermoeden van dyslexie bestaat en een controlegroep. Bij elke participant werden 
individueel een woordenschattoets, twee leestaken en een taak voor fonemisch bewustzijn 
afgenomen. Voor de toets en per taak werden de scores van de leerders tussen beide groepen 
vergeleken.   

3.2 Participanten 

Het werven van de participanten geschiedde door docenten en projectleiders mondeling, via e-
mail, via een collegiale relatie of door een oproep in een groep voor NT2-docenten op sociale 
media te benaderen. Gevraagd werd of zij NT2-leerders kenden bij wie ze een overtuigend 
vermoeden van de aanwezigheid van dyslexie hadden, bijvoorbeeld door een discrepantie tussen 
enerzijds lage lees- en schrijfvaardigheid en mindere prestatie op bijvoorbeeld dictees en 
anderzijds normale spreek- en luistervaardigheid en gemiddelde woordenschat. Participanten 
voor de controlegroep werden indien mogelijk binnen dezelfde onderwijsaanbieders geworven 
als waar de leerders met vermoedens van dyslexie les kregen. Bovendien was beheersing van 
niveau A1, maar A2 nog niet, een eis. Er werd vanuit gegaan dat de participanten voldeden aan 
dit criterium wanneer zij in een groep voor dit niveau les volgden en/of wanneer de docent aangaf 
dat de leerders boven A1 (en nog niet op A2) scoorden op reeds afgenomen toetsen. Participanten 
met vermoedens van dyslexie konden ook meedoen wanneer zij in de vaardigheden spreken en 
luisteren tussen A1 en A2 scoorden, maar in de vaardigheden lezen en schrijven nog net onder 
A1. Er is voor deze niveaugroep gekozen, omdat relatief veel van de NT2-leerders 
inburgeringscursisten zijn die niveau A2 moeten gaan halen. Dit is een grote groep voor wie een 
dyslexiescreeningtest tamelijk relevant zou zijn.  
  In totaal namen er 52 participanten deel aan het onderzoek: 15 bij wie de docent 
vermoedens had van dyslexie en 37 in de controlegroep. De data van vijf participanten werd niet 
meegenomen in verdere analyse; zie paragraaf 3.5 voor een verantwoording hiervoor. Zo 
bestonden de daadwerkelijk onderzochte groepen uit 12 participanten met vermoedens van 
dyslexie en 35 participanten in de controlegroep. Deze leerders volgden NT2-onderwijs op 
verschillende ISK’s (N = 13) en taalscholen (N = 34) in Amsterdam, Almelo, Geleen, Gouda, 
Maassluis, Tilburg, Utrecht en Woerden. Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal participanten 
per locatie en per groep. Het grootste aantal participanten was afkomstig uit Syrië (27). Verder 
kwamen participanten uit Eritrea (7), Afghanistan (3), Marokko (2), Brazilië (1), Bulgarije (1), 
Cambodja (1), Iran (1), Kosovo (1), Oeganda (1), Polen (1) en Turkije (1). De meest 
voorkomende moedertaal was het Arabisch (29, waarvan twee Marokkaans-Arabisch), gevolgd 
door het Tigrinya (6). Andere opgegeven moedertalen waren het Afghaans (2), Farsi (2), Turks 
(2), Amhaars (1), Bilen (1), Bulgaars (1), Cambodjaans (1), Dari (1), Luganda (1), Koerdisch (1), 
Pools (1), Portugees (1) en Thais (1). Sommige participanten noemden twee moedertalen en 
zeven controlegroepparticipanten gaven aan ook (een beetje) Engels te spreken. Zeven van de 
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twaalf participanten met een vermoeden van dyslexie volgden een alfabetiseringstraject bij de 
start van het NT2-onderwijs; in de controlegroep waren dit er zestien van de 35. Het aantal 
maanden dat participanten meteen vermoeden van dyslexie in Nederland waren, liep uiteen van 
12 tot 310, met een mediaan van 37,5 maand; in de controlegroep varieerde het aantal maanden 
van 5 tot 181, met een mediaan van 24. De leeftijden van de participanten met een vermoeden 
van dyslexie liepen uiteen van 15 tot 54 jaar, met een mediaan van 29; in de controlegroep was de 
jongste participant 13 en de oudste 56 jaar oud, met een mediaan van 26 jaar. Er waren zowel zes 
vrouwelijke als zes mannelijke participanten met een vermoeden van dyslexie; de controlegroep 
bestond uit 19 vrouwelijke (54,3%) en 16 mannelijke (45,7%) participanten.  

Tabel 1 
Alle deelgenomen participanten uitgesplitst per school en locatie en groep  

School Locatie Leerders met een 
vermoeden van dyslexie 

(N = 15) 

Leerders in controlegroep  
(N = 37) 

NCB Opleidingen Amsterdam 
Utrecht 
Tilburg 

1 
2 
1 

- 
21 (1)* 

- 
ISK Het Erasmus Almelo (1)* 1 

VluchtelingenWerk Geleen 4 (1)* 1 
ISK De Meander Gouda 1 (1)* 11 

Delken&Boot Maassluis 1 - 
TIP College Nijkerk 1 - 
NLeducatie Woerden 1 1 (1)* 

Noot. * het getal tussen haken representeert een participant van wie de data niet is meegenomen in de verdere 
analyse 

3.3 Materiaal 

Woordenschat. De omvang van de receptieve woordenschat werd gemeten aan de hand van de 
Peabody Picture Vocabulary Test-III-NL (PPVT-III-NL, Dunn & Dunn, 2005). De PPVT is een 
genormeerde en internationaal bekende test waarvan dit de naar het Nederlands vertaalde versie 
is. De gehele test bestaat uit 17 reeksen (sets) van telkens 12 woorden. Bij elk woord hoort een 
testplaat met vier afbeeldingen. De testafnemer biedt het te bevragen woord mondeling aan, 
waarna de proefpersoon aangeeft welke afbeelding hij denkt dat het woord benoemt, bijvoorbeeld 
door het nummer van de betreffende afbeelding te noemen. De sets lopen op in 
moeilijkheidsgraad en zijn gekoppeld aan leeftijd. De leeftijd van de proefpersoon bepaalt bij 
welke set wordt begonnen met de afname. Zo hoort bij set 6 bijvoorbeeld de leeftijd 5;6 - 6;5 
jaar. Indien bij de startset vijf of meer items fout worden beantwoord, moet een set lager 
afgenomen worden, tot er maximaal vier items fout beantwoord worden. Vervolgens worden ook 
een of meerdere sets boven de startset afgenomen, tot er maximaal negen items fout beantwoord 
worden. Het laatste item van de hoogst afgenomen set is het afbreekitem. De ruwe score wordt 
berekend door het nummer van het afbreekitem te verminderen met het aantal gemaakte fouten. 
De normering is gebaseerd op prestaties van moedertaalsprekers. Bij afname bij 
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moedertaalsprekers kan de ruwe score omgezet worden in een woordbegripquotiënt dat is 
gerelateerd aan leeftijd. In het normeringsonderzoek van de PPVT-III-NL werden ook een aantal 
Turkse en Marokkaanse kinderen getest. De normen zijn echter gebaseerd op enkel een 
steekproef met proefpersonen met het Nederlands als moedertaal of eerste taal. Er zijn dus geen 
normen beschikbaar voor sprekers van het NT2, hoewel er bij de samenstelling van de items voor 
de Nederlandse versie wel rekening gehouden zou zijn met de mogelijkheid om de test ook bij 
hen af te kunnen nemen. In een afnamevoorbeeld wordt bij een NT2-leerling enkele sets lager 
ingestapt dan de leeftijd van de leerling zou voorschrijven. Helaas geeft de handleiding geen 
aanwijzing op basis waarvan bepaald kan worden hoeveel sets lager er in een dergelijk geval 
ingestapt kan worden.  
  Woorden lezen. De eerste test voor het meten van technische leesvaardigheid was de Een-
Minuut-Test (EMT, Brus & Voeten, 1999). De EMT bestaat uit twee lijsten (testkaarten) met 
daarop 116 in rijen onder elkaar geplaatste bestaande Nederlandse woorden. In dit onderzoek is 
gebruikt gemaakt van testkaart vorm A. De proefpersoon krijgt de taak in één minuut zo snel en 
goed mogelijk zo veel mogelijk woorden hardop te lezen. De ruwe score wordt berekend door het 
totaal aantal gelezen woorden te verminderen met het aantal fout gelezen woorden. Ook deze test 
is op basis van onderzoek bij moedertaalsprekers van het Nederlands genormeerd en geijkt op 
leeftijd. Er bestaat geen normering voor sprekers van het Nederlands als tweede taal. 
  Pseudowoorden lezen. De tweede taak voor het meten van technische leesvaardigheid was 
De Klepel (Van den Bos et al., 1999). Ook deze test bestaat uit twee testkaarten met 116 in rijen 
onder elkaar geplaatste woorden. Echter, in dit geval zijn het pseudowoorden: niet-bestaande 
woorden die volgens de regels voor fonologische combinatie van het Nederlands wel zouden 
kunnen bestaan. Bij het lezen van pseudowoorden kan er geen directe herkenning op basis van 
bekende woordenschat voorkomen en moeten de woorden dus volledig gedecodeerd worden en 
voor elke letter een grafeem-foneemkoppeling gemaakt worden (Braams, 2002). De proefpersoon 
krijgt de taak om in twee minuten wederom zo snel en goed mogelijk zo veel mogelijk woorden 
hardop te lezen. Ook na afname van De Klepel wordt de ruwe score berekend door het aantal fout 
gelezen woorden af te trekken van het totaal aantal gelezen woorden. Ook bij de afname van deze 
test is testkaart vorm A gebruikt. 
  Fonemisch bewustzijn. Het fonemisch bewustzijn werd gemeten door een voor dit 
onderzoek ontwikkelde taak. Het uitgangspunt voor deze taak was het eerste deel van de vijfde 
subtest, Klanksplitsing, uit de Dyslexie Screening Test-NL (DST-NL, Fawcett & Nicolson, 
2005). Deze klanksplitsingtaak bestaat uit 12 items waarbij de proefpersoon eerst het woord dat 
de testafnemer mondeling aanbiedt, moet herhalen. Vervolgens wordt de proefpersoon geacht het 
nog eens te herhalen, maar zonder de eerste lettergreep (twee items), zonder de laatste klank (bij 
één van de vier items uit een medeklinkercluster), zonder de eerste klank (bij alle drie items uit 
een medeklinkercluster) of zonder een bepaalde klank in het woord (bij een item aan het begin 
van een lettergreep en bij een item uit een medeklinkercluster), of het alleen de eerste klank nog 
eens hoeft te zeggen (één item).  
  De voor het huidige onderzoek gebruikte taak is te vinden in Bijlage 1. Ten opzichte van 
de taak uit de DST zijn verbeteringen van de ontwikkelde taak dat er enkel gemanipuleerd moet 
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worden op foneemniveau en niet op lettergreepniveau, dat elk type qua aantal items gelijk 
vertegenwoordigd is en dat de hieronder genoemde criteria in acht zijn genomen. De taak bevat 
20 items, verdeeld over vijf typen. Voor alle items geldt dat de testafnemer het woord noemt en 
de participant vervolgens eerst het hele woord herhaalt. Dan moet er van de eerste vier items de 
eerste klank nogmaals gezegd worden. Bij de daaropvolgende vier items moet het woord 
herhaald worden, maar zonder de eerste klank. Voor de volgende vier items daarna moet er een 
klank uit het woord weggehaald worden voordat het woord herhaald wordt. Bij het vierde type 
van vier items moet het woord herhaald worden zonder de laatste klank. Tot slot geldt voor de 
laatste vier items dat alleen de laatste klank herhaald moet worden. Criteria bij de itemconstructie 
waren dat er per type voor twee van de vier items geldt dat er een klank uit een 
medeklinkercluster gehaald moet worden en er twee eenlettergrepige en twee tweelettergrepige 
items zijn. Bij het eerste en laatste type, waarbij één klank herhaald moet worden, geldt dat twee 
van deze klanken stemhebbend en twee klanken stemloos zijn. Bovendien wordt nooit meer dan 
eens hetzelfde woord als input gebruikt en hoeft nooit vaker dan eens dezelfde letter herhaald te 
worden. Verder is getracht woorden te gebruiken die ofwel waarschijnlijk bij de meeste 
participanten bekend zouden zijn, ofwel voor geen van de participanten bekend zouden zijn. De 
items werden per type aangeboden, dus telkens vier items met dezelfde opdracht na elkaar, zodat 
de taak niet onnodig ingewikkeld zou worden. In de taak in de Dyslexie Screening Test worden 
de verschillende typen met de bijbehorende items door elkaar aangeboden, maar mogelijk zou het 
de participanten nodeloos moeilijk gemaakt zijn wanneer per item de opdracht voor manipulatie 
anders was. Door een aantal keer dezelfde opdracht na elkaar aan te bieden, zou er een leereffect 
kunnen ontstaan waarmee de taak na elk item iets makkelijker zou worden. Echter, het 
fonologisch tekort bij mensen met dyslexie wordt niet kleiner na een aantal items dus voor hen 
zou de taak niet makkelijker kunnen worden. De eventuele mogelijkheid van het ontstaan van een 
eventueel leereffect leek niet op te wegen tegen het feit dat de taak anders onnodig moeilijk zou 
zijn. De scores werden per type berekend, waarbij de score stond voor het aantal juist 
beantwoorde items - dit is overeenkomstig met de manier van scoretoekenning van de taak in de 
Dyslexie Screening Test. 

3.4 Procedure 

De testafnameperiode liep van eind april tot begin juni 2018. De testen werden tijdens of na de 
les van de participanten afgenomen in een rustige ruimte binnen de school van de leerder. Alle 
participanten tekenden een toestemmingsverklaring, die de onderzoeker samen met de participant 
doornam, zodat het zo zeker mogelijk was dat de inhoud begrepen werd. Vervolgens werd door 
de participant, of, indien de participant zich onzeker voelde over het schrijven - vaak iemand met 
vermoedens van dyslexie, samen met de onderzoeker een kort formulier met 
achtergrondinformatie van de participant ingevuld. Zie Bijlage 2 voor deze verklaring en dit 
formulier. Als eerste werd de PPVT-III-NL afgenomen. Bij de eerste twee participanten is de 
startset bepaald op basis van hun leeftijd. Zoals verwacht bleek de testafname op deze manier 
zeer frustrerend voor de participant, omdat de woorden van de eerste af te nemen sets ver boven 
het niveau liggen. Daarom is ervoor gekozen om bij alle andere participanten te beginnen bij 
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startset 6. Voor dit onderzoek was het namelijk van belang om een score voor receptieve 
woordenschat te verkrijgen, maar deze hoefde niet aan leeftijd gekoppeld te zijn zoals volgens de 
door de ontwikkelaars voorgestelde afnameprocedure. Voor de verdere bepaling van de laagste 
en de hoogste af te nemen set werden de oorspronkelijke criteria aangehouden. De afname van de 
PPVT-III-NL nam ongeveer 15 tot 20 minuten in beslag. Van de afname van de hierna volgende 
taken werd een geluidsopname gemaakt met de microfoon van een laptop of telefoon. Eerst werd 
de EMT afgenomen en daarna De Klepel. Tot slot werd de taak voor fonemisch bewustzijn 
uitgevoerd. Deze nam ongeveer 5 minuten in beslag. Het geheel van taken duurde ongeveer een 
halfuur per participant. Als dank voor de deelname ontving elke participant een klein pakketje 
zoetigheden (bij één klas van een ISK werd in overleg met de docent besloten dit niet uit te delen 
om jaloezie bij overige klasgenoten te beperken). Bovendien werden de docenten of 
trajectbegeleiders van de participanten, en daarmee de participanten, indien gewenst op de hoogte 
gebracht van de resultaten van het onderzoek. 

3.5 Dataverwerking  

Wat betreft de PPVT werd de startset, zoals beschreven in 3.3, bij de eerste twee participanten 
bepaald op basis van leeftijd; bij beiden was dit set 13. Bij alle volgende participanten was set 6 
de startset. Daarom werden de scores van de eerste twee participanten berekend alsof de taak 
vanaf set 6 werd afgenomen. Dat wil zeggen dat de sets boven de eerste set waarin 9 of meer 
fouten werden gemaakt, niet werden meegerekend. Het afbreekitem bij deze twee participanten 
was het laatste item van de eerste set waarin 9 of meer fouten werden gemaakt en alleen de 
fouten tot en met die set werden afgetrokken van het getal van het afbreekitem. Verder werden 
van alle participanten, zoals reeds vermeld, de ruwe scores berekend en gebruikt voor de data-
analyse.  
  Bij de afname van de EMT en De Klepel werd bij elke participant een geluidsopname 
gemaakt. Tijdens de afname werden de foute antwoorden voor zover mogelijk aangemerkt, maar 
naderhand zijn alle opnames uitvoerig beluisterd om goed te kunnen beoordelen welke woorden 
daadwerkelijk goed dan wel fout gelezen werden. Daarbij is rekening gehouden met de 
mogelijkheid van het optreden van transferfouten: wanneer een participant in alle gevallen van 
een bepaalde klank deze verkeerd uitspraak, waarschijnlijk onder invloed van de moedertaal, 
werden deze woorden toch als goed gelezen beoordeeld. Wanneer een participant een bepaalde 
klank afwisselend goed en fout uitsprak, werden de woorden met een foutieve uitspraak als fout 
beoordeeld. Ook bij de EMT en De Klepel werden de ruwe scores berekend en gebruikt voor de 
data-analyse. 
  Overigens was ook bij de afname van de taak voor fonemisch bewustzijn een 
geluidsopname gemaakt, maar het was niet nodig om deze te gebruiken bij het naderhand 
beoordelen van de antwoorden. Het was goed mogelijk om tijdens de afname de antwoorden van 
de participant te beoordelen. De scores op deze taak werden voor elk van de vijf subtypen apart 
gebruikt in de analyse. Op deze manier kon er, in tegenstelling tot wanneer enkel de totaalscore 
op de taak geanalyseerd werd, bepaald worden of er verschil in prestaties bestond tussen de 
verschillende typen. Per type kon er een maximumscore van 4 (= alle items van een type goed 
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beantwoord) behaald worden.  
  Zoals in 3.2 reeds genoemd, werd van vijf participanten de data verwijderd voor verdere 
analyse, waarvoor de volgende verklaringen bestaan. Eén participant in de controlegroep werd 
eigenlijk door de docent reeds als ‘moeilijk lerend’ bestempeld, maar nam wel deel aan 
examentrainingen voor het Inburgeringsexamen en leek daarmee wel gevorderd binnen het 
niveau tussen A1 en A2. Ze scoorde echter zeer laag op de taak voor fonemisch bewustzijn (een 
totaalscore van 6) en viel daarmee buiten wat normaal leek voor de controlegroep (een range van 
totaalscore 12 tot 20). Overigens was ook haar prestatie op De Klepel, een score van 24, samen 
met één andere participant in de controlegroep, de laagste binnen de groep. Een tweede 
participant in de controlegroep van wie de data niet werd meegenomen, leek tijdens de afname 
van de taak voor fonemisch bewustzijn, ondanks de oefening voorafgaand aan de taak, niet te 
begrijpen wat er van haar gevraagd werd. Daardoor zou deze data niet bijgedragen hebben aan 
wat er getracht werd te meten met deze taak. Bovendien scoorde ze met een score van 15 op De 
Klepel ook lager dan alle andere participanten in de controlegroep en was haar score van 23 op de 
EMT, samen met één andere participant, de laagste binnen de groep. De volgende drie 
participanten van wie de data niet verder geanalyseerd werd, waren participanten van wie 
vermoedens van dyslexie bestonden. De eerste van hen haalde op de taak voor fonemisch 
bewustzijn de maximale score. Met zijn prestatie was dus iets merkwaardigs aan de hand 
waardoor hij niet binnen de groep participanten met vermoedens van dyslexie leek te horen. Wat 
betreft de tweede participant vermoedde de docent dyslexie aangezien de leerder moeite had met 
het goed zien van letters en daarmee snel en relatief veel lezen, ondanks de ogentest die eens op 
school was uitgevoerd. Echter, vooral zijn prestatie op de EMT (met een score van 39 ver boven 
de anderen in de groep) en De Klepel waren behoorlijk hoog en ook op de taak voor fonemisch 
bewustzijn presteerde hij als een van de besten. Waarschijnlijk is er bij deze leerder geen sprake 
van dyslexie, maar is er mogelijk een probleem in de visuele waarneming dat niet door een 
standaard ogentest op school aan het licht kan komen. Over de laatste participant van wie de data 
niet werd meegenomen in de verdere analyse had de docent achteraf, na de testafname, 
aangegeven dat het vermoeden van dyslexie eigenlijk niet zo groot was en er in feite allicht 
sprake zou zijn van een algemeen zwakke leerder. Dat leek ook te blijken uit de scores: op de 
taak voor fonemisch bewustzijn presteerde zij als een van de besten, maar met haar score van 51 
op de PPVT scoorde zij, samen met een participant uit de controlegroep met een score van 39, 
ver onder alle andere participanten. 

3.6 Data-analyse 

Het bepalen van de juiste te gebruiken statistische test bleek problematisch. Een Manova waarin 
de groepen in één model met alle taken tegelijk getest werden, waardoor de kans op Type I-
fouten zo klein mogelijk zou zijn geweest en de test relatief veel power had gehad, was het meest 
gewenst geweest. Echter, de scores per groep van de verschillende taken bleken niet in alle 
gevallen normaal verdeeld (zie Bijlage 3 voor een overzicht van histogrammen en de rapportage 
van testen voor normaliteit). Daarom werd uitgeweken naar een non-parametrische test en 
werden Mann Whitney U tests toegepast op elke taak (PPVT, EMT, De Klepel en elk subtype 
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van de taak voor fonemisch bewustzijn). De testen werden uitgevoerd met IBM SPSS 22 en een 
significantieniveau van a = .05 werd gehanteerd. 
  Verder zou enkel de aanwezigheid van significante verschillen tussen de scores van beide 
groepen nog geen inzicht gegeven hebben dat nuttig kan zijn wanneer er daadwerkelijk een 
diagnostische test voor dyslexie bij NT2-leerders ontwikkeld zou worden. Daarom werd er een 
verdere analyse gedaan in termen van sensitiviteit en specificiteit. De sensitiviteit van een taak 
drukt in een percentage uit in welke mate leerders met vermoedens van dyslexie bij een bepaalde 
cesuur van een test of taak daadwerkelijk geïdentificeerd worden als dyslexie hebbend. De 
specificiteit staat voor de mate waarin leerders zonder dyslexie bij dezelfde cesuur van een test of 
taak daadwerkelijk geïdentificeerd worden als leerder zonder dyslexie. Volgens Plante en Vance 
(1994) moet de richtlijn voor een accurate identificatie tamelijk scherp zijn, omdat de 
consequenties bij een foutieve identificatie voor zowel leerders met dyslexie als leerders zonder 
dyslexie van serieuze aard zijn. Zo zou een accuratesse met een sensitiviteit en specificiteit van  
> 90% staan voor een ‘goede’ identificatie en met waardes van 80% tot 89% is dit redelijk. Met 
een sensitiviteit en/of specificiteit onder de 80% komen misidentificaties onacceptabel veel voor. 
Voor de EMT, De Klepel en de taak voor fonemisch bewustzijn zijn de sensitiviteit en 
specificiteit bij verschillende mogelijke cesuren berekend en uitgedrukt in percentages.  
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4 Resultaten 
In dit hoofdstuk worden om te beginnen in 4.1 de descriptieve statistieken en statistische 
vergelijkingen tussen de groepen op de woordenschattoets, de twee leestaken en (alle subtypen 
van) de taak voor fonemisch bewustzijn gerapporteerd. Vervolgens worden in 4.2 de sensitiviteit 
en specificiteit van de taken besproken en worden op basis daarvan cesuren voor de taken 
voorgesteld. In paragraaf 4.3 worden vervolgens de consequenties van de voorgestelde cesuren 
besproken.  

4.1 Vergelijkingen tussen groepen van scores op de toets en taken 

Tabel 2 geeft per groep een overzicht van de laagst en hoogst behaalde scores per taak, de 
mediaan, het gemiddelde en de standaarddeviatie. Wat betreft de PPVT-III-NL zijn er minieme 
verschillen tussen de medianen en de gemiddelden van de groepen. Voor de andere taken geldt 
dat de medianen en gemiddelden van de groep met vermoedens van dyslexie lager zijn dan de 
medianen en gemiddelden van de controlegroep. Ook valt op dat de laagste scores op de EMT en 
De Klepel van de groep met vermoedens van dyslexie lager zijn dan de laagste scores van de 
controlegroep. Zo zijn de hoogste scores van de controlegroep op deze taken ook hoger dan de 
hoogste scores van de groep met vermoedens van dyslexie.  
 

Tabel 2 
Minimale en maximale score, mediaan, gemiddelde en standaarddeviatie per taak 

Groep Taak Min. Max. Mdn. Gem. S.D. 
Controlegroep PPVT-III-NL 39 131 74.00 80.86 16.51 

(N = 35) EMT 23 73 36.00 37.91 10.89 
 De Klepel 24 78 46.00 48.26 13.31 
 Fon. bew. type 1 (eerste kl. noemen) 1 4 4 3.71 0.67 
 Fon. bew. type 2 (eerste kl. weglaten) 1 4 3 3.00 0.80 
 Fon. bew. type 3 (kl. uit cluster weglaten) 1 4 3 3.06 1.03 
 Fon. bew. type 4 (laatste kl. weglaten) 2 4 4 3.40 0.70 
 Fon. bew. type 5 (laatste kl. noemen) 1 4 4 3.57 0.82 

  

Met verm. v. PPVT-III-NL 58 134 74.50 81.85 19.92 
dyslexie EMT 12 31 21.00 22.00 6.38 
(N = 12) De Klepel 9 44 24.00 25.92 11.37 

 Fon. bew. type 1 (eerste kl. noemen) 2 4 4 3.50 0.91 
 Fon. bew. type 2 (eerste kl. weglaten) 0 3 1.5 1.58 0.90 
 Fon. bew. type 3 (kl. uit cluster weglaten) 0 4 1 1.17 1.19 
 Fon. bew. type 4 (laatste kl. weglaten) 1 3 2 1.67 0.65 
 Fon. bew. type 5 (laatste kl. noemen) 0 4 3 2.67 1.37 
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Figuur 1 geeft de verdeling van de scores op de PPVT-III-NL van beide groepen weer. Het is 
duidelijk dat de scores van de groep met vermoedens van dyslexie vallen binnen de scores van de 
controlegroep. 
   

 
Figuur 1. Boxplots van scores op de PPVT-III-NL van de controlegroep en de groep met vermoedens 
van dyslexie 

 
Er was geen significant verschil tussen de scores van de controlegroep (Mdn = 74.00) en de groep 
met vermoedens van dyslexie (Mdn = 74.50), U = 209.00, z = -.02, p = .981, r = -.004. De 
woordenschat van de leerders zonder dyslexie en de leerders met vermoedens van dyslexie is dus, 
op basis van de PPVT-III-NL, even groot. 
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In Figuur 2 worden de verdelingen van zowel de scores op de EMT als de scores op De Klepel 
van beide groepen weergegeven. Zoals bij Tabel 2 reeds besproken, zijn de laagste scores van de 
groep met vermoedens van dyslexie lager dan de laagste scores van de controlegroep en hetzelfde 
geldt voor de hoogste scores van beide groepen. Overigens is het niet vreemd dat er scores zijn 
op De Klepel die hoger zijn dan de scores op de EMT; dat is logisch te verklaren door het feit dat 
er bij De Klepel twee minuten gelezen moet worden en bij de EMT één minuut. 
 

 
Figuur 2. Boxplots van scores op de EMT en De Klepel van de controlegroep en de groep met 
vermoedens van dyslexie 

 
De statistische vergelijkingen duiden inderdaad significant verschillen aan: zowel tussen scores 
op de EMT van de controlegroep (Mdn = 36.00) en de groep met vermoedens van dyslexie (Mdn 
= 21.00), U = 29.50, z = -4.41, p < .001, r = -.64, als tussen de scores op De Klepel van de 
controlegroep (Mdn = 46.00) en de groep met vermoedens van dyslexie (Mdn = 24.00), U = 
36.00, z = -4.25, p < .001, r = -.62. Voor beide taken voor technisch lezen geldt dus dat de 
leerders met vermoedens van dyslexie over het algemeen lager scoren dan de leerders zonder 
dyslexie. Leerders met vermoedens van dyslexie lezen minder woorden en/of maken meer fouten 
bij taken voor technisch lezen dan leerders zonder dyslexie. 
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De verdelingen van de scores per subtype van de taak voor fonemisch bewustzijn zijn 
weergegeven in Figuur 3. Opvallend is dat de groep met vermoedens van dyslexie relatief hoog 
scoorde op het eerste en het vijfde subtype van de taak. Voor het tweede, derde en vierde subtype 
geldt dat de scores van de groep met vermoedens van dyslexie lager liggen dan de scores van de 
controlegroep. 

 
Figuur 3. Boxplots van scores op elk subtype van de taak voor fonemisch bewustzijn van de 
controlegroep en de groep met vermoedens van dyslexie. 

Enkel het eerste subtype, waarbij de eerste klank van het woord herhaald moest worden, leverde 
geen significant verschil op tussen de scores van de controlegroep (Mdn = 4.00) en de groep met 
vermoedens van dyslexie (Mdn = 4.00), U = 139.50, z = -.56, p = .573, r = -.08. Wat betreft het 
tweede subtype, waarbij de eerste klank weggelaten moest worden, was er wel een significant 
verschil tussen de scores van de controlegroep (Mdn = 3.00) en de groep met vermoedens van 
dyslexie (Mdn = 1.50), U = 56.50, z = -3.91, p < .001, r = -.57. Ook de scores op de derde taak, 
het weglaten van een klank uit een cluster, verschilden significant tussen de controlegroep (Mdn 
= 3.00) en de groep met vermoedens van dyslexie (Mdn = 1.00), U = 54.00, z = -3.94, p < .001,   
r = -.58. Hetzelfde gold voor de scores van de controlegroep (Mdn = 4.00) en de groep met 
vermoedens van dyslexie (Mdn = 2.00), U = 22.50, z = -4.80, p < .001, r = -.70, bij het vierde 
subtype, waarbij de laatste klank weggelaten moest worden. Tot slot verschilden ook de scores op 
het laatste subtype, waarbij de laatste klank genoemd moest worden, tussen de controlegroep 
(Mdn = 4.00) en de groep met vermoedens van dyslexie (Mdn = 3.00), U = 120.50, z = -2.52, p = 
.012, r = -.37. Aangezien de significantie en de effectgroottes het grootst zijn bij de verschillen in 
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scores van de tweede, derde en vierde taak, zijn de scores van deze taken gebundeld voor de 
verdere analyse.  

4.2 Richting cesuren voor de gebruikte taken 

Om te bepalen onder welke grens een behaalde score op de in dit onderzoek gebruikte taken een 
risico op de aanwezigheid van dyslexie aanduidt, zijn voor elke taak van een aantal mogelijke 
cesuren de sensitiviteit en specificiteit berekend. De scores op de items van het tweede, derde en 
vierde subtype van de taak voor fonemisch bewustzijn zijn gebundeld, zoals aan het einde van 
paragraaf 4.1 reeds vermeld, omdat de scores op deze taken het grootste verschil tussen de 
groepen uitwezen. De maximumscore van deze drie subtypen samen is 12.  
  De potentiële cesuren zijn gekozen op basis van scatterplots van de scores op telkens een 
taak uitgezet tegen de scores van op de PPVT-III-NL. Bijlage 4 bevat deze scatterplots. In elke 
scatterplot liggen de waardes van de groep met vermoedens van dyslexie telkens over het 
algemeen in de onderste helft van de figuur, terwijl de waardes van de controlegroep zich vooral 
in de bovenste helft bevinden. Voor elke taak zijn de sensitiviteit en specificiteit berekend bij de 
drie potentiële cesuren waarbij tien, elf of twaalf van de twaalf participanten met vermoedens van  
dyslexie juist geïdentificeerd zouden worden. Tabel 3 geeft de uitkomsten hiervan weer. Zoals in 
paragraaf 3.6 reeds vermeld, staan een sensitiviteit en specificiteit vanaf 90% voor een goede 
accuratesse, tussen 80% en 89% is dit redelijk tot goed, en onder 80% is er geen sprake meer van 
een acceptabele accuratesse. 
 
Tabel 3 
Potentiële cesuren voor de EMT, De Klepel en de combinatie van het tweede, derde en vierde 
subtype van de taak voor fonemisch bewustzijn met bijbehorende sensitiviteit en specificiteit  

 Potentiële 
cesuur 

Aantal m. verm. 
dysl. geïdentificeerd 

Sens. Aantal zonder dysl. 
niet geïdentificeerd 

Spec. 

EMT £ 28 
£ 30 
£ 31 

10 van 12 
11 van 12 
12 van 12 

83%  
92% 
100% 

29 van 35 
25 van 35 
24 van 35 

83% 
71% 
69% 

De Klepel £ 34 
£ 42 
£ 44 

10 van 12 
11 van 12 
12 van 12 

83%  
92% 
100% 

32 van 35 
22 van 35 
20 van 35 

91% 
63% 
57% 

Fon. bew.  
 totaal van 
 type 2 + 3 + 4 

£ 6 
£ 7 
£ 8 

10 van 12 
11 van 12 
12 van 12 

83%  
92% 
100% 

32 van 35 
31 van 35 
25 van 35 

91% 
89% 
71% 

 
Wat betreft de EMT blijkt uit Tabel 3 dat een cesuur van een ruwe score van £ 28 de meest 
acceptabele sensitiviteit (83%) en specificiteit (83%) oplevert. Daarmee worden 10 van de 12 
participanten met vermoedens van dyslexie geïdentificeerd en 29 van de 35 leerders zonder 
dyslexie worden terecht als zodanig geclassificeerd. Bij potentiële cesuren van £ 30 of £ 31 
wordt de sensitiviteit weliswaar hoger, maar de specificiteit onacceptabel laag.  
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Voor De Klepel geldt dat een cesuur van een ruwe score van £ 34 de meest acceptabele 
sensitiviteit (83%) en specificiteit (91%) geeft. Net zoals met de meest acceptabele cesuur van de 
EMT, worden met deze cesuur 10 van de 12 participanten met vermoedens van dyslexie 
geïdentificeerd. Ook in dit geval geldt dat potentiële cesuren van £ 42 of £ 44 een hogere 
sensitiviteit opleveren, maar opnieuw de specificiteit onacceptabel laag wordt.  
  Bij de bundel van het tweede, derde en vierde subtype van de taak voor fonologisch 
bewustzijn geldt dat een cesuur van £ 7 de beste sensitiviteit (92%) en specificiteit (89%) 
oplevert. In dit geval worden met de cesuur met de beste accuratesse bij deze taak 11 van de 12 
participanten met vermoedens van dyslexie geïdentificeerd. De specificiteit ligt met twee procent 
lager dan de specificiteit bij de beste cesuur bij De Klepel iets onder de grens van wat een ‘goede 
specificiteit’ (90%) is, maar de bijbehorende sensitiviteit ligt wel boven deze grens voor een 
‘goede’ accuratesse.  

4.3 Consequenties van de voorgestelde cesuren 

Indien voor de EMT een cesuur van £ 28 wordt gehanteerd, zouden twee van de twaalf 
participanten met vermoedens van dyslexie niet juist geïdentificeerd worden. Voor de 
voorgestelde cesuur van £ 34 voor de Klepel geldt hetzelfde. Met de voorgestelde cesuur van £ 7 
voor de bundel van het tweede, derde en vierde subtype van de taak voor fonologisch bewustzijn 
geldt dat één van de twaalf participanten met vermoedens van dyslexie niet juist geïdentificeerd 
zou worden. In totaal betreft het vier participanten met vermoedens van dyslexie die niet juist 
geïdentificeerd worden als één van de taken gebruikt zou worden. Tabel 4 geeft een overzicht van 
de behaalde scores van deze participanten en de bijbehorende identificatie. De eerste van hen 
haalde een scores van 17 op de EMT en 20 op De Klepel en zou daarmee dus juist geïdentificeerd 
worden, maar op basis van zijn somscore van 8 voor de drie subtypen van de taak voor fonemisch 
bewustzijn zou hij niet als vermoedelijk dyslexie hebbend aangemerkt worden. Voor de tweede 
participant geldt dat hij met scores van 31 op de EMT en 44 op De Klepel op basis van deze 
taken niet als vermoedelijk dyslexie hebbend geïdentificeerd zou worden, maar op basis van zijn 
somscore van 3 op de drie typen van de taak voor fonemisch bewustzijn wel. De derde participant 
zou alleen op basis van zijn score van 42 op De Klepel niet als vermoedelijk dyslexie hebbend 
geïdentificeerd worden; zijn score van 28 op de EMT en somscore van 4 op de drie subtypen 
zouden wel juist identificeren. Tot slot geldt voor de laatste participant dat hij met zijn score van 
30 op de EMT iets boven de cesuur scoort om als vermoedelijk dyslexie geïdentificeerd te 
worden; op basis van zijn score van 21 op De Klepel en somscore van 3 op de drie subtypen zou 
hij wel vermoedelijk dyslexie hebben.  
  Echter, zeven van de 35 participanten van wie geen vermoeden van dyslexie bestond, 
scoren ook onder de voorgestelde cesuren. Tabel 4 geeft ook een overzicht van de behaalde 
scores en de bijbehorende identificatie van deze participanten. Drie van de zeven participanten 
zonder dyslexie bij wie de identificatie problematisch is op basis van hun lage scores op de EMT 
en De Klepel, scoren boven de voorgestelde cesuur voor de taak voor fonemisch bewustzijn. 
Voor drie van de vier participanten die onder de gestelde cesuur scoren, geldt dat zij wel een 
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voldoende score behaalden op De Klepel. Eén participant van wie geen dyslexie werd vermoed, 
scoorde op alle taken onder de voorgestelde cesuur.  
  Indien als eis voor de drie taken samen gesteld zou worden dat op minimaal twee van de 
drie taken onder de voorgestelde cesuur gescoord moet worden, geldt voor de vier participanten 
in Tabel 4 met vermoedens van dyslexie dat drie van hen daarmee goed geïdentificeerd zouden 
worden. Enkel participant 2 (van de groep met vermoedens van dyslexie) zou dan op basis van 
slechts één keer een score onder de cesuur (namelijk op de taak voor fonemisch bewustzijn) niet 
juist geïdentificeerd worden. Elf van de twaalf participanten met vermoedens van dyslexie 
zouden met deze cesuur, van op minimaal twee van de drie taken onder de norm moeten scoren, 
goed geïdentificeerd worden. De sensitiviteit wordt daarmee 92%.  
  Met deze cesuur voor de drie taken samen geldt voor de groep zonder dyslexie dat ook 
participant 2, 3 en 6 in Tabel 4 goed geïdentificeerd zouden worden, wat maakt dat 31 van de 35 
participanten zonder dyslexie goed geïdentificeerd worden. De specificiteit wordt dan met deze 
cesuur 89%. Deze sensitiviteit en specificiteit voor de drie taken samen zijn overigens gelijk aan 
de sensitiviteit en specificiteit van alleen de taak voor fonemisch bewustzijn bij de voorgestelde 
cesuur. 

Tabel 4 
Behaalde scores en bijbehorende misidentificatie bij voorgestelde cesuren 

 Behaalde (ruwe) scores  Identificatie bij voorgestelde cesuur 
Groep EMT De Klepel Fon. bew.  EMT De Klepel Fon. bew. 

Met verm. dyslexie        
1 17 20 8  - - + 
2 31 44 3  + + - 
3 42 28 4  + - - 
4 30 21 3  + - - 

Zonder dyslexie        
1 28 43 6  - + - 
2 27 38 8  - + + 
3 30 36 7  + + - 
4 26 24 10  - - + 
5 28 28 6  - - - 
6 33 28 11  + - + 
7 28 46 6  - + - 

Noot. - staat voor score onder de voorgestelde cesuur; + staat voor score boven de voorgestelde cesuur  
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5 Conclusie 
De hoofdvraag en deelvragen uit paragraaf 2.4 worden in dit hoofdstuk beantwoord. Eerst wordt 
op elke deelvraag een antwoord gegeven, waarna de hoofdvraag beantwoord wordt.  
  De eerste deelvraag luidde hoe scoren NT2-leerders met (een vermoeden van) dyslexie op 
receptieve woordenschat ten opzichte van NT2-leerders zonder dyslexie? Uit de eerste resultaten 
in paragraaf 5.1 bleek dat er geen verschil was tussen de scores van de groep leerders met 
vermoedens van dyslexie en de controlegroep met leerders zonder dyslexie. De woordenschat van 
leerders met vermoedens van dyslexie en leerders zonder dyslexie was dus over het algemeen 
even groot. Ondanks de vermoedelijke aanwezigheid van dyslexie, ontwikkelt de woordenschat 
vergelijkbaar als bij de leerders zonder dyslexie.  
  Vervolgens was de tweede deelvraag hoe presteren NT2-leerders met (een vermoeden 
van) dyslexie op technisch lezen ten opzichte van NT2-leerders zonder dyslexie? Zowel wat 
betreft de scores op de EMT als de scores op De Klepel gold dat deze van de groep met 
vermoedens van dyslexie significant lager waren dan de scores van de controlegroep. Leerders 
met vermoedens van dyslexie presteren over het algemeen dus minder goed dan leerders zonder 
dyslexie.  
  Verder blijkt eenzelfde soort antwoord gegeven te kunnen worden op deelvraag 3, hoe 
presteren NT2-leerders met (een vermoeden van) dyslexie op een taak voor fonemisch bewustzijn 
ten opzichte van NT2-leerders zonder dyslexie? Over het algemeen scoorden leerders met 
vermoedens van dyslexie lager op de taak voor fonemisch bewustzijn dan leerders zonder 
dyslexie. Echter, dit verschil bestond niet tussen de scores op het eerste subtype, waarbij de eerste 
klank van het woord herhaald moest worden. Klaarblijkelijk was deze taak voor alle leerders 
even gemakkelijk. Voor alle andere subtypen van deze taak geldt dat leerders met vermoedens 
van dyslexie gemiddeld minder goed presteren dan leerders zonder dyslexie. Daarbij bleken de 
scores op het tweede, derde en vierde subtype de grootste verschillen tussen de groepen op te 
leveren.  
  Tot slot was deelvraag 4 welke taak of welke combinatie van taken geeft de duidelijkste 
indicatie van dyslexie bij NT2-leerders? In paragraaf 4.2 werd duidelijk dat de drie meest 
discriminerende subtypen van de taak voor fonemisch bewustzijn de hoogste sensitiviteit en 
specificiteit kunnen bereiken, in vergelijking met de EMT en De Klepel. Echter, één van de 
leerders met vermoedens van dyslexie, de eerst besproken casus in paragraaf 4.3, zou met de 
voorgestelde cesuur op basis van alleen deze taak niet juist geïdentificeerd zijn. Op basis van zijn 
scores op de EMT en De Klepel zou hij wel juist geïdentificeerd zijn. Een combinatie van de 
(drie subtypen van de) taak voor fonemisch bewustzijn samen met een taak voor technisch lezen 
kan dus een goede indicatie geven. Bovenal kan een combinatie met een leestaak inzicht geven 
over zwakke lezers die weliswaar laag scoren op een leestaak, maar normaal scoren op de taak 
voor fonemisch bewustzijn en daarmee geen kenmerkend dyslectisch profiel hebben. Op basis 
van deze aanname, zou de hierboven genoemde participant die alleen op de EMT en De Klepel 
onder de norm scoorde mogelijk een zwakke lezer zijn en geen dyslexie hebben.  
  Concluderend kan hiermee een antwoord gegeven worden op de hoofdvraag wat is een 
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verantwoorde manier om een vermoeden van dyslexie te bevestigen bij NT2-leerders tussen 
niveau A1 en A2? Dit onderzoek heeft bevestigd dat er bij leerders met (vermoedend van) 
dyslexie een discrepantie bestaat tussen een goede woordenschatomvang en een lagere prestatie 
op technisch lezen en fonemisch bewustzijn. Een vermoeden van dyslexie kan onderbouwd 
worden door enerzijds een woordenschattoets, zoals de PPVT-III-NL, af te nemen en anderzijds 
een taak voor technisch lezen, zoals de EMT en/of De Klepel, en een taak voor fonemisch 
bewustzijn. Daarbij discrimineert De Klepel beter dan de EMT tussen leerders met (vermoedens 
van) en zonder dyslexie. Er moet een score van £ 34 op de Klepel en een somscore van  £ 7 op 
het totaal van het tweede, derde en vierde subtype van de taak voor fonemisch bewustzijn 
behaald zijn, om een vermoeden van dyslexie te kunnen onderbouwen.  
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6 Discussie  

6.1 Discussie  

In aanvulling op Van der Hoop (2009) heeft het huidige onderzoek aangetoond dat een taak voor 
fonemisch bewustzijn een belangrijke factor is in een screeningsinstrument om een vermoeden 
van dyslexie mee te bevestigen. De grootste discriminatie tussen normaal ontwikkelende leerders 
en leerders die te kampen hebben met dyslexie bleek te bepalen door middel van het met meten 
van de fonologische vaardigheden. Middels de drie best discriminerende subtypen van de taak 
voor fonemisch bewustzijn werden immers de hoogste sensitiviteit en specificiteit bereikt.  
  Deze uitkomst ligt in lijn met het feit dat de grootste consensus over een verklaring voor 
dyslexie bestaat voor de fonologisch-tekorthypothese (Blomert, 2005; Vellutino, Fletcher, 
Snowling, & Scanlon, 2004), zoals besproken in paragraaf 2.1. Ook uit dit onderzoek bleek dat 
mensen van wie een vermoeden bestaat dat ze dyslexie hebben inderdaad meer moeite hebben 
met fonologische taalverwerking. Daarmee ondersteunt ook het huidige onderzoek van deze 
scriptie deze consensustheorie. Bovendien bleek een vergelijkbare taak voor fonemisch 
bewustzijn ook in andere onderzoeken naar dyslexie in een tweede taal een goede indicatie van 
de aanwezigheid van dyslexie te kunnen geven (Geva, 2000; Everatt, Smythe, Adams, & 
Ocampo, 2000; Hutchinson, Whiteley, Smith, & Connors, 2004; Helland & Kaasa, 2005; Guron 
& Lundberg, 2003; Vermeeren, 2016; Langberg-Kuis, 2007). Het huidige onderzoek heeft ook 
bevestigd dat het afnemen van een taak voor fonologische taalverwerking in een tweede taal 
inderdaad een indicatie van de anawezigheid van dyslexie kan geven. 
  Opvallend was dat de sensitiviteit en specificiteit van de drie subtypen van de taak voor 
fonemisch bewustzijn gelijk was aan de sensitiviteit en specificiteit van deze taak samen met de 
EMT en De Klepel. Op basis van deze data lijkt het afnemen van enkel een taak voor fonemisch 
bewustzijn voldoende om een onderscheid te maken tussen leerders met een vermoeden van 
dyslexie en leerders zonder dyslexie. Echter, zoals reeds in de conclusie vermeld kan er door de 
combinatie met een leestaak een onderscheid gemaakt worden tussen leerders met een dyslectisch 
profiel en zwakke leerders zonder dyslexie. Een leerder die laag scoort op de EMT en De Klepel, 
maar normaal op een taak voor fonemisch bewustzijn, vertoont daarmee kenmerken van een 
zwakke lezer. Een dergelijke leerder lijkt geen fonologisch tekort te hebben.  
  Verder bleek de taak waarbij pseudowoorden gelezen moeten worden, De Klepel, beter te 
discrimineren tussen normaal ontwikkelde leerders en leerders met een vermoeden van dyslexie, 
dan de taak van het technisch lezen van bestaande woorden, de EMT. Zoals ook werd aanbevolen 
door Van der Hoop (2009), door haar vanwege het feit dat er bij De Klepel daadwerkelijk 
gedecodeerd moet worden en er grafeem-foneemkoppelingen gemaakt moeten worden, heeft het 
huidige onderzoek bevestigd dat het gebruik van De Klepel verkozen kan worden boven het 
afnemen van de EMT. Een combinatie van het afnemen van De Klepel en de drie subtypen van 
de taak voor fonemisch bewustzijn die in dit onderzoek het meest discriminerend bleken te zijn, 
kan dus het beste aanbevolen worden.  
  Opmerkelijk was dat één van de participanten bij wie de docent een overtuigend sterk 
vermoeden had van dyslexie volledig correct scoorde op alle items van de taak voor fonemisch 
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bewustzijn. Overigens zouden zijn scores op de EMT en De Klepel ook het vermoeden van 
dyslexie niet bevestigd hebben: deze waren respectievelijk 37 en 46; beide boven de voorgestelde 
cesuren van £ 28 respectievelijk £ 34. De vermoedens van de docent werden veroorzaakt door 
opvallend traag lezen door deze leerder en veel spelfouten in zijn schrijven. Dictees waren een 
struikelblok en ook het handschrift van deze leerder was relatief slecht. Bovendien had hij moeite 
met automatiseren. Een collega van deze docent die de uitslag van de testen opving, opperde dat 
het mogelijk meer om een concentratieprobleem zou kunnen gaan dan om dyslexie. De docent 
had ook aangegeven dat de algemene leerontwikkeling, ondanks een gemiddeld IQ, van deze 
leerder tegenviel en er uiteindelijk besloten was om hem met extra hulp zoals het voorlezen van 
toetsen en een taalmaatje te benaderen als ‘dyslexieleerling’. Waarschijnlijk is er bij deze leerder 
iets anders aan de hand dan dyslexie. Deze casus benadrukt het belang van het onderzoeken van 
comorbiditeit, wat een belangrijk onderdeel is van het protocol bij de diagnosestelling van 
dyslexie, zoals besproken in paragraaf 2.1.6, maar illustreert tegelijkertijd dat de testen zoals 
gebruikt in dit onderzoek een vermoeden van dyslexie niet alleen kunnen bevestigen maar ook 
kunnen afzwakken.   
  Een beperking van dit onderzoek is ten eerste het relatief kleine aantal participanten, wat 
betekent dat de uitkomsten niet gegeneraliseerd kunnen worden naar de alle leerders tussen 
niveau A1 en A2. Ook betekende dit dat niet op alle mogelijke scores op de testen daadwerkelijk 
gescoord werd, waardoor er in feite een groot aantal meetpunten miste om een nauwkeurige 
cesuur te kunnen bepalen. Met een groter aantal participanten zou er een cesuur bepaald kunnen 
worden die secuurder discrimineert tussen de groepen. Bovendien was dit onderzoek enkel 
gericht op deze niveaugroep en zou meer onderzoek met participanten met lagere en hogere 
taalniveaus nodig zijn om te bepalen of de resultaten ook gelden voor niveaus anders dan A1-A2. 
Een andere, niet onbelangrijke, beperking is het feit dat van de participanten van wie er 
vermoedens bestonden dat zij dyslexie hebben, geen zekerheid was over de daadwerkelijke 
aanwezigheid van dyslexie. Het zou wenselijker geweest zijn wanneer al met zekerheid bekend 
was dat de participanten dyslexie hebben, zodat met meer zekerheid gesteld kon worden dat de 
gebruikte taken een onderscheid maken tussen leerders met en zonder dyslexie. Ten slotte zijn 
alle scoretoekenningen door één persoon verwerkt, wat weliswaar betekent dat het verschil tussen 
scoretoekenningen van verschillende participanten nihil is, maar scores mogelijk door een andere 
beoordelaar anders toegekend zouden worden.  

6.2 Aanbevelingen  

Bij vervolgonderzoek dat zich richt op de daadwerkelijke ontwikkeling van een 
dyslexiescreeningtest zou tevens bepaald moeten worden welke minimale woordenschatomvang 
vereist is op de verschillende niveaus. In dit onderzoek was het niet het doel om een norm voor 
de PPVT-III-NL te bepalen, maar werd een woordenschattoets gebruikt om te onderzoeken of de 
woordenschatontwikkeling van leerders met een vermoeden van dyslexie daadwerkelijk 
vergelijkbaar is met de woordenschatontwikkeling van leerders zonder dyslexie. De PPVT-III-
NL is goed bruikbaar gebleken om een score voor woordenschat te bepalen, maar een protocol en 
bijbehorende normering voor gebruik bij NT2’ers zijn wenselijk. Vooral een woordenschattoets 
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als de PPVT-III-NL, die mondeling wordt afgenomen, is geschikt voor een doelgroep met 
(mogelijk) dyslexie. Wel lijkt de inhoud van de sets, ondanks de stelling dat er rekening is 
gehouden met de mogelijke inzet van de test bij T2’ers, zeer gebaseerd te zijn op de 
woordenschat die moedertaalsprekers in een bepaalde volgorde verwerven. Dit benadrukt de 
noodzaak voor een normering voor NT2’ers.   
  Ook zou het verstandig kunnen zijn om de taak voor fonemisch bewustzijn uit te breiden 
met meer items zoals het tweede, derde en vierde subtype van de in dit onderzoek gebruikte taak. 
Nu werd de score bepaald op basis van twaalf items met per type verschillende eigenschappen - 
de af- of aanwezigheid van een cluster en de afwisseling van een- en tweelettergrepige woorden - 
en door dat relatief kleine aantal items (vier per subtype) kan één item meer of minder correct al 
een groot verschil maken.  
  Bovendien zou het gebruik van pseudowoorden, zoals in Vermeeren (2016), in plaats van 
bestaande woorden van belang kunnen zijn bij een verdere ontwikkeling van een dergelijke taak. 
De pseudowoorden zouden zo quasi-universeel mogelijk moeten zijn en moeten dus klanken en 
klankcombinaties bevatten die in zoveel mogelijk talen mogelijk kunnen zijn. Met het gebruik 
van zulke pseudowoorden kan enerzijds al dan niet bekende woordenschat geen voor- of nadeel 
geven bij het manipuleren van de woorden en anderzijds is de kans op invloed van verschillende 
moedertalen kleiner.   
  Tot slot is een aanbeveling bij een te ontwikkelen taak dat de voorschriften voor de 
scoretoekenning zo eenduidig mogelijk zijn. Het moet duidelijk zijn op basis van welke 
bepalingen bijvoorbeeld transferfouten correct of incorrect gerekend zijn bij de vaststelling van 
de normering. Bij de interpretatie van de toegekende scores zouden de mogelijke invloed van een 
alfabetiseringsachtergrond en van het schriftsysteem van de moedertaal in acht genomen moeten 
worden. Het is goed denkbaar dat leerders die eerst gealfabetiseerd moesten worden in het 
Nederlands anders presteren dan leerders die reeds bekend waren en ervaring hadden met het 
Latijnse schrift. Bovendien bleek uit Koda (1998) dat het schriftsysteem van de moedertaal 
invloed kan hebben op het fonemisch bewustzijn in de tweede taal. De vele Syriërs die 
momenteel leerders van het NT2 zijn, beheersen veelal het Arabisch, wat net als het Nederlands 
een alfabetisch schrift is. Echter, de tweede momenteel grote groep zijn Eritreeërs, die een 
moedertaal met een syllabisch schriftsysteem kennen. Aangezien er in Koda (1998) een verschil 
leek te zijn tussen het fonemisch bewustzijn van sprekers met een logografisch schriftsysteem in 
hun moedertaal en sprekers met een alfabetisch schriftsysteem in hun moedertaal, is het niet 
ondenkbaar dat er ook verschillen kunnen optreden tussen de prestaties van NT2-leerders die 
verschillen in schriftsysteem in hun moedertaal.  
  Aanbevelingen voor de praktijk kunnen gedaan worden met betrekking tot enerzijds 
beleid en anderzijds de kennis over dyslexie bij docenten en het gebruik van een dergelijke 
dyslexiescreeningtest door hen. Wat betreft het beleid zou er meer aandacht moeten komen voor 
het feit dat er NT2-leerders zijn met dyslexie voor wie er momenteel geen voorzieningen zijn, 
zoals die er wel voor moedertaalsprekers zijn bijvoorbeeld in de vorm van extra tijd bij het 
maken van een examen. Het belang van de beschikbaarheid van een dyslexiescreeningtest voor 
NT2-leerders en daarbij mogelijke regelingen voor leerders die op basis daarvan daadwerkelijk 
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dyslexie blijken te hebben moet benadrukt worden. Tot slot is het belangrijk dat er meer 
handvatten komen voor NT2-docenten om kennis op te kunnen doen over de kenmerken van 
dyslexie bij leerders van het Nederlands als tweede taal en over wat voor extra oefening aan deze 
leerders geboden kan worden, bijvoorbeeld tijdens het werken aan lagere-ordeprocessen bij 
leesvaardigheid. Voor docenten die nu al met de in dit onderzoek geteste ta(a)k(en) een extra 
bevestiging zouden willen krijgen van hun vermoeden van dyslexie bij (een van) hun leerder(s), 
is het belangrijk dat zij met voorzichtigheid omgaan met de voorgestelde cesuren. Een score net 
onder of boven de cesuur kan op basis van dit onderzoek geen uitsluitsel geven over de aan- of 
afwezigheid van dyslexie. Het feit dat Van der Hoop een cesuur van £ 31 voor de Klepel 
voorstelde en er op basis van het huidige onderzoek een cesuur van £ 34 is voorgesteld, illustreert 
dat de voorgestelde cesuren (nog) niet zuiver zijn.   
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Bijlagen 

Bijlage 1. Taak voor fonemisch bewustzijn (scoreformulier) 
 

Naam participant ______________________________________ Datum __ / __ / 2018 
 

Oefening   

Een woord heeft klanken. Het woord ‘man’ heeft de klanken ‘m’, ‘a’, ‘n’. Het woord ‘mens’ heeft de 
klanken ‘m’, ‘e’, ‘n’, ‘s’. 
A Zeg eens kat. Zeg nu alleen de eerste klank.  

(Begin met k-k-k-k-kat indien nodig. Verbeter als de participant ‘ka’ zegt 
en niet de klank ‘k’.) 

B Zeg eens buurman. Zeg nu alleen de laatste klank. 
C Zeg eens vraag. Zeg het nog een keer, maar zonder ‘g’. 
D Zeg eens werk. Zeg het nog een keer, maar zonder ‘r’. 

 

Test 

goed fout, nl.: 
Zeg eens tak. Zeg alleen de eerste klank.   
Zeg eens drop. Zeg alleen de eerste klank.   
Zeg eens water. Zeg alleen de eerste klank.   
Zeg eens springtouw. Zeg alleen de eerste klank.   
  Score (aantal goed):  

 

goed fout, nl.: 
Zeg eens mes. Zeg het nog een keer, maar zonder ‘m’.   
Zeg eens vlag. Zeg het nog een keer, maar zonder ‘v’.   
Zeg eens dozijn. Zeg het nog een keer, maar zonder ‘d’.   
Zeg eens splinter. Zeg het nog een keer, maar zonder ‘s’.   

Score (aantal goed):  
 

goed fout, nl.: 
Zeg eens plaats. Zeg het nog een keer, maar zonder ‘t’.   
Zeg eens strik. Zeg het nog een keer, maar zonder ‘r’.   
Zeg eens iglo. Zeg het nog een keer, maar zonder ‘l’.   
Zeg eens halsband. Zeg het nog een keer, maar zonder ‘s’.   

Score (aantal goed):  
 

goed fout, nl.: 
Zeg eens spin. Zeg het nog een keer, maar zonder ‘n’.   
Zeg eens schelp. Zeg het nog een keer, maar zonder ‘p’.   
Zeg eens normaal. Zeg het nog een keer, maar zonder ‘l’.   
Zeg eens gehakt. Zeg het nog een keer, maar zonder ‘t’.   

Score (aantal goed):  
 

goed fout, nl.: 
Zeg eens vis. Zeg alleen de laatste klank.   
Zeg eens darm. Zeg alleen de laatste klank.   
Zeg eens kasteel. Zeg alleen de laatste klank.   
Zeg eens koelkast. Zeg alleen de laatste klank.   

Score (aantal goed):  
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Bijlage 2. Toestemmingsverklaring en formulier achtergrondinformatie participant 

De verklaring werd tevens samen met de participant mondeling doorgenomen. 
 
Toestemmingsverklaring  

 

Beste NT2-cursist,  

Je gaat meedoen aan een onderzoek van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Je gaat vier korte 
opdrachten doen. We maken een geluidsopname, want dan kunnen we nog een keer luisteren. Je 

doet alleen mee als je het wilt. Het moet niet. Het is geen examen. Als je wilt stoppen met de 

opdrachten, dan mag je stoppen. Je hoeft niet te zeggen waarom je wilt stoppen.    

Je gegevens en je antwoorden blijven anoniem. Dat betekent: we schrijven je naam niet in teksten 

over het onderzoek. We verwijderen de geluidsopname na het onderzoek.  

Heb je een vraag? Je kunt nu vragen stellen aan de onderzoeker.  

Begrijp je alles? Zet dan je handtekening.  

Handtekening  _________________________________________ 

Naam  _________________________________________ 
Datum   _ _ / _ _ / 2018 

 
_______________________________________________________________________________ 

 

Achtergrondinformatie participant  

Voornaam   ___________________________________________________ 

Achternaam   ___________________________________________________ 

Geboortedatum  _ _ / _ _ / _ _ _ _   □ man  □ vrouw 

Uit welk land kom je?  ___________________________________________________ 

Hoe lang ben je in Nederland? _______ jaar en _______ maanden 

Welke talen spreek je?  ___________________________________________________ 

Heb je alfabetisering gedaan?   □ nee  □ ja, _______ maanden 

Voor NCB-cursisten: 

Bij welk Thema ben je?  □ 8 □ 9 □ 10 □ 11 □ 12 □ 13 □ 14 
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Bijlage 3. Histogrammen per groep en per taak en rapportage van testen van normaliteit  
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Testen voor assumptie van normaliteit  
Een Kolmogorov-Smirnov test wees uit dat de assumptie van normaliteit geschonden bleek te 
zijn bij de scores van:  

× de PPVT-III-NL, zowel bij de controlegroep, D(35) = 0.175, p = .008, als bij de groep 
leerders met vermoedens van dyslexie, D(12) = 0.258, p = .027 

× de EMT bij de controlegroep, D(35) = 0.154, p = .035 
× het subtype ‘eerste klank noemen’ van de taak voor fonemisch bewustzijn, zowel bij de 

controlegroep, D(35) = 0.466, p < .001, als bij de groep leerders met vermoedens van 
dyslexie, D(12) = 0.460, p < .001 

× het subtype ‘eerste klank weglaten’ van de taak voor fonemisch bewustzijn bij de 
controlegroep,  D(35) = 0.243, p < .001 

× het subtype ‘klank uit cluster weglaten’ van de taak voor fonemisch bewustzijn bij de 
controlegroep, D(35) = 0.278, p < .001 

× het subtype ‘laatste klank weglaten’ van de taak voor fonemisch bewustzijn, zowel bij de 
controlegroep, D(35) = 0.320, p < .001, als bij de groep leerders met vermoedens van 
dyslexie, D(12) = 0.279, p = .011 

× het subtype ‘laatste klank noemen’ van de taak voor fonemisch bewustzijn, zowel bij de 
controlegroep, D(35) = 0.415, p < .001, als bij de groep leerders met vermoedens van 
dyslexie, D(12) = 0.263, p = .022 

 
Overigens was deze assumptie volgens de K-S test niet geschonden bij de scores van:  

× de EMT bij de groep leerders met vermoedens van dyslexie, D(12) = 0.160, p = .200 
× de Klepel, zowel bij de controlegroep, D(35) = 0.136, p = .098, als bij de groep leerders 

met vermoedens van dyslexie, D(12) = 0.167, p = .200 
× het subtype ‘eerste klank weglaten’ van de taak voor fonemisch bewustzijn bij de groep 

leerders met vermoedens van dyslexie, D(12) = 0.241, p = .052 
× het subtype ‘klank uit cluster weglaten’ van de taak voor fonemisch bewustzijn bij de 

groep leerders met vermoedens van dyslexie, D(12) = 0.222, p = .105 
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Bijlage 4. Scatterplots van scores op de EMT, De Klepel en de somscore van het tweede, 
derde en vierde subtype van taak voor fonemisch bewustzijn, uitgezet tegen de scores op de 
PPVT-III-NL 
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