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Het Effect van het Stellen van Vragen aan Jezelf tijdens het Lezen van Internetinformatie op het 

Leesbegrip bij Basisschoolleerlingen 

Een onderzoek naar het effect van de leesstrategie “het stellen van vragen aan jezelf” tijdens het lezen 

van informatie op een webpagina bij leerlingen uit groep 7 van de basisschool op de mate van het 

begrijpend lezen van de informatie 

Heleen Heuten-Groothuis 

 

Samenvatting  

Internetinformatie wordt in het basisonderwijs door zowel leerkrachten als leerlingen steeds vaker 

gebruikt als middel om informatie te zoeken en te vinden (Wester & Smeets, 2011). Uit diverse 

onderzoeken blijkt echter dat basisschoolleerlingen moeite hebben met het adequaat omgaan met 

internetinformatie (Brand-Gruwel, Wopereis, & Walraven, 2009; Kuiper, 2007; Walraven, Brand-

Gruwel, & Boshuizen, 2008). Een van de oorzaken hiervan is dat het kritisch en begrijpend lezen van 

internetinformatie problemen oplevert voor basisschoolleerlingen (McCrory Wallace, Kupperman, 

Krajcik, and Soloway, 2000; Kuiper, 2007). Uit diverse onderzoeken over leesstrategieën die ingezet 

kunnen worden bij het lezen van schriftelijke teksten blijkt dat het stellen van vragen aan jezelf tijdens 

het lezen van informatie een positief effect heeft op de mate van het begrijpen van de gelezen teksten  

(Brand-Gruwel, Aarnoutse, & Van Den Bos, 1998; Segers, 2016; Vernooy, 2012; Willingham, 2006). 

Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken of de specifieke leesstrategie “het stellen van vragen 

aan jezelf” effect heeft op de mate van leesbegrip van internetinformatie. Meer inzicht in en kennis 

over het effect van deze leesstrategie op de mate van het leesbegrip van internetinformatie kan 

uiteindelijk bijdragen aan een toepassing van de leesstrategie in een leesinstructie voor het lezen van 

internetinformatie binnen het basisonderwijs. Hierdoor zou het leesbegrip van internetinformatie in de 

toekomst mogelijk gestimuleerd kunnen worden.  

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een quasi-experiment met nameting onder 32 

basisschoolleerlingen van groep 7. De leerlingen uit de experimentele groep kregen tijdens het lezen 

van de internetinformatie een lijst met vragen die zij zichzelf tijdens het lezen dienden te stellen, de 

leerlingen uit de controle groep kregen deze interventie niet. De mate van leesbegrip van de 

internetinformatie is gemeten door het afnemen van een voor het onderzoek ontworpen 

leesbegripstoets. Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat het stellen van vragen aan de hand van 

een lijst met vragen tijdens het lezen van informatie op een webpagina een gematigd positief effect 

heeft op de mate van leesbegrip (U = 60.50, z = -2.55, p = .011, r = -.45). Er is in geen van beide 

condities een correlatie gevonden tussen het woordenschatniveau en leesbegrip en het technisch 

leesniveau en leesbegrip. Wel leek in de experimentele groep een positieve relatie te bestaan tussen de 

mate van woordenschat en technisch lezen (rs = .008, p < .01)  
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 De conclusie van dit onderzoek luidt dat het stellen van vragen aan jezelf over de inhoud van 

de tekst en de verwachtingen ten aanzien van de tekst tijdens het lezen van internetinformatie een 

effectieve leesstrategie lijkt om het leesbegrip van internetinformatie te bevorderen. Het verdient 

aanbeveling in een volgend onderzoek te onderzoeken of het effect van het stellen van vragen tijdens 

het lezen op de mate van leesbegrip vergroot wordt wanneer leerlingen zichzelf vragen stellen die 

gericht zijn op het activeren van de eigen voorkennis, op de afbeeldingen die behoren bij de 

informatie, op het reflecteren op het eigen leesproces en op de eigen beleving van de gelezen 

informatie.  
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The Effect of Asking Yourself Questions while Reading Internet Information  

on Reading Comprehension of Primary School Students  

 

A research into the effect of the reading strategy “Asking yourself questions” while reading 

information on a webpage by students of group 7 of a primary school on the degree of reading 

comprehension of the information 

Heleen Heuten-Groothuis 

 

Summary 

Internet information is used more often in primary education by both teachers and students as means to 

search and find information (Wester & Smeets, 2011). From different sources it appears that primary 

school students have trouble with adequately dealing with internet information (Brand-Gruwel, 

Wopereis, & Walraven, 2009; Kuiper, 2007; Walraven, Brand-Gruwel, & Boshuizen, 2008). One of 

the reasons for this is that reading critically and comprehensively of internet information is 

problematic for primary school students (McCrory Wallace, Kupperman, Krajcik, and Soloway, 2000; 

Kuiper, 2007). From different researches on reading strategy that can be used while reading written 

texts is concluded that asking yourself questions during reading information can have a positive effect 

on degree of comprehension of the read text (Brand-Gruwel, Aarnoutse, & Van Den Bos, 1998; 

Segers, 2016; Vernooy, 2012; Willingham, 2006). The purpose of this research is to study if the 

specific reading strategy “Asking yourself questions” has an effect on the degree of reading 

comprehension of internet information. More insights and knowledge on the effect of this reading 

strategy on the degree of reading comprehension of internet information can eventually contribute to 

using this reading strategy in a instruction for reading internet information in primary education. This 

could potentially stimulate the reading comprehension of internet information in the future. 

This research is conducted by means of a quasi-experiment with post-measurement of 32 

primary school students of group 7. The experimental group received a list of question they should ask 

themselves during reading internet information; the control group did not receive this intervention. 

The degree of reading comprehension of the internet information is measured by conducting a for the 

research designed reading comprehension test. The results of the research showed that asking 

questions based on a list of questions during the reading of information on a webpage has a moderate 

positive effect on the degree of reading comprehension (U = 60.50, z = -2.55, p = .011, r = -.45). For 

neither of the conditions the results show a correlation between vocabulary level and reading 

comprehension or the technical reading level and reading comprehension. It did seem that the 

experimental group had a positive relation between the vocabulary level and technical reading level (rs 

= .008, p < .01) 



EFFECT VAN HET STELLEN VAN VRAGEN AAN JEZELF TIJDENS HET LEZEN VAN INTERNETINFORMATIE 
OP HET LEESBEGRIP BIJ BASISSCHOOLLEERLINGEN 

7 
 

The conclusion of this research is that asking yourself questions during reading internet 

information about the contents of the text and the expectations of the text, is an effective reading 

strategy to advance the reading comprehension of internet information. It is recommended in a next 

research to explore if the effect of asking questions during reading on the degree of reading 

comprehension is enlarged if students ask themselves questions aimed to activate their own 

foreknowledge, on the pictures that belong to the information, on reflecting their own reading process 

and the personal experience of the information read. 
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Het Effect van het Stellen van Vragen aan Jezelf tijdens het Lezen van Internetinformatie op het 

Leesbegrip bij Basisschoolleerlingen 

 

1. Inleiding 

 

Het gebruik van internet speelt binnen het onderwijs in toenemende mate een rol; 81% van de 

leerkrachten geeft aan tamelijk vaak tot heel vaak internet te gebruiken tijdens de lessen (Wester & 

Smeets, 2011). Het is daarom belangrijk dat leerlingen relevante informatie uit gevonden 

internetinformatie kunnen selecteren en de gevonden informatie nauwkeurig kunnen lezen zodat zij de 

gelezen informatie begrijpen en betekenis kunnen geven aan de informatie (Aarnoutse & Schellings, 

2003). Basisschoolleerlingen hebben echter moeite met het begrijpen en het filteren van relevante 

informatie vanwege de hoeveelheid beschikbare internetinformatie. Dit komt doordat zij 

internetinformatie niet tot nauwelijks lezen en een reden voor het zoeken en vinden van bruikbare 

informatie, bijvoorbeeld een specifieke vraag, vaak niet voor ogen hebben (Kuiper, 2007; Walraven et 

al., 2008). Door de steeds groter wordende rol van internet op school en de problemen die 

basisschoolleerlingen hebben met het lezen en begrijpen van internetinformatie, is het belangrijk om 

meer inzicht te krijgen in manieren waarop het begrijpend lezen van internetinformatie bevorderd kan 

worden. Uit diverse onderzoeken op het gebied van leesstrategieën ten behoeve van het bevorderen 

van het leesbegrip van teksten, blijkt dat het stellen van vragen aan jezelf tijdens het lezen een positief 

effect heeft op de mate van het begrijpen van de gelezen teksten (Brand-Gruwel et al., 1998; Segers, 

2016; Vernooy, 2012; Willingham, 2006).  

Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken of de specifieke leesstrategie “het stellen van 

vragen aan jezelf” effect heeft op de mate van leesbegrip van internetinformatie. Meer inzicht in en 

kennis over het effect van deze leesstrategie op de mate van het leesbegrip van internetinformatie kan 

uiteindelijk bijdragen aan een toepassing van de leesstrategie in een leesinstructie voor het lezen van 

internetinformatie binnen het basisonderwijs. Hierdoor zou het leesbegrip van internetinformatie in de 

toekomst mogelijk gestimuleerd kunnen worden. 

Om dit te onderzoeken, staat in dit onderzoek de vraag centraal “wat is het effect van de 

leesstrategie “stellen van vragen aan jezelf” bij leerlingen van groep 7 van de basisschool tijdens het 

lezen van informatie op een webpagina op de mate van het begrijpen van de informatie”? 

In onderstaande literatuurstudie worden de factoren internetinformatie, leesstrategieën en 

leesbegrip uitgediept zodat inzichtelijk wordt hoe deze factoren samenhangen met elkaar en met de 

onderzoeksvraag.  
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1.1 Het gebruik van internetinformatie 

Wij leven in een moderne maatschappij waarin informatie een grote rol speelt. Tegelijkertijd worden 

in een razendsnel tempo allerlei verschillende technologieën en communicatiemiddelen ontwikkeld en 

vernieuwd en is informatie steeds sneller en gemakkelijker bereikbaar (Van Dam, Timmermans & De 

Wit, 2010). Ook in het basisonderwijs is zichtbaar dat informatie snel en gemakkelijk beschikbaar is 

doordat naast het gebruik van boeken en lesmethoden, in steeds grotere mate gebruik wordt gemaakt 

van internet als informatiebron (Wester & Smeets, 2011). Leerkrachten geven leerlingen bijvoorbeeld 

de opdracht informatie op internet te zoeken ter voorbereiding van een spreekbeurt, het maken van een 

werkstuk of het zoeken naar antwoorden op een vraag. De snelheid en veelzijdigheid van 

internetinformatie biedt leerlingen bij een adequaat gebruiken van internetinformatie veel 

mogelijkheden om snel informatie te zoeken en nieuwe kennis te verkrijgen.  

Het leren met behulp van internetinformatie doet echter een beroep op een aantal vaardigheden 

zoals het kritisch omgaan met de informatie en het strategisch zoeken naar informatie. Daarnaast is het 

nodig de informatie nauwkeurig te lezen, te beoordelen op relevantie en bruikbaarheid en de essentiële 

aspecten uit de informatie te filteren. Door de veelzijdigheid van internet is het daarnaast ook 

belangrijk om te kunnen schakelen tussen de verschillende verschijningsvormen die internet biedt. 

Tevens is het belangrijk om na te denken over de gelezen informatie en de stof te verwerken door 

jezelf vragen te stellen en deze te beantwoorden. Tot slot zal bepaald moeten worden in hoeverre de 

gevonden informatie volledig is, in hoeverre er aanvullende informatie nodig is en of alle informatie 

begrepen is (Azevedo & Cromley, 2004; Brand-Gruwel & Walraven, 2013; Brand-Gruwel et al., 

2009; Coiro, 2003; Kuiper, 2007; Steyaert, 2000; Sutherland-Smith, 2002; Thijs, Fisser & Van der 

Hoeven, 2014; Walraven et al., 2008). Het leren met behulp van internetinformatie vraagt dus 

zelfstandigheid en zelfregulerende vaardigheden zodat beslist kan worden hoe, wat en hoeveel men 

wil leren en hoeveel tijd men hier aan wil en kan besteden (Azevedo & Cromley, 2004). 

 Een verschil tussen internetinformatie en schriftelijke informatie is dat internetinformatie 

veelzijdiger en sneller beschikbaar is. Daarnaast biedt internetinformatie nieuwe vormen van 

informatie, zoals videofragmenten en nieuwe mogelijkheden om met de informatie om te gaan zoals 

de mogelijkheid om te kunnen reageren op informatie door een eigenaar van de informatie een mail te 

sturen of te reageren op een website. Als gevolg hiervan kan men overspoeld raken door alle 

mogelijkheden die internetinformatie biedt waardoor het filteren van de juiste informatie uit de grote 

hoeveelheid beschikbare informatie moeilijker wordt (Coiro, 2003).  

 

1.2 Problemen bij het gebruik van internetinformatie  

Hoewel veel basisschoolleerlingen thuis en op school steeds vaker internetinformatie gebruiken tijdens 

het leren, blijkt dat het vinden, selecteren en gebruiken van de juiste informatie voor veel 
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basisschoolleerlingen problemen oplevert (Kuiper, 2007; Walraven et al., 2008). De meeste leerlingen 

zijn wel in staat om specifieke internet gerelateerde leesvaardigheden te gebruiken zoals het gebruik 

van een menu en links, het navigeren van websites en het scannen van internetteksten op trefwoorden. 

Zij blijken echter moeite te hebben met de overige vaardigheden die horen bij het lezen van 

internetinformatie (Kuiper, 2007). Leerlingen beoordelen nauwelijks sites en informatie, hebben 

moeite met het beoordelen van de bron van de informatie en ervaren moeite met het opslaan van de 

informatie (Walraven et al., 2008). Veel leerlingen lezen de informatie niet met het doel de tekst te 

doorgronden en te begrijpen. Tijdens het bekijken van de informatie scannen zij de teksten snel zodat 

ze relevante informatie niet vinden of antwoorden op hun vraag niet ontdekken. Daarnaast ervaren 

leerlingen moeite met het uitwerken van relevante informatie en beoordelen zij internetinformatie niet 

of nauwelijks. Wanneer zij de informatie wel beoordelen, is het vooral over de bruikbaarheid van de 

informatie in relatie tot hun vraag en niet zozeer over de betrouwbaarheid en relevantie van de 

gevonden informatie (Kuiper, 2007; Walraven et al., 2008). Verder blijkt het voor leerlingen lastig om 

met gevonden internetinformatie de hen gestelde vragen te beantwoorden. Redenen hiervoor zijn dat 

leerlingen de neiging hebben om naar specifieke antwoorden op vragen te zoeken, in plaats van met 

gevonden antwoorden het antwoord op een vraag zelf te formuleren. Tevens besluiten leerlingen 

meestal direct of informatie voor hen bruikbaar is en nemen zij nauwelijks de tijd om de gevonden 

informatie kritisch te lezen (McCrory Wallace et al., 2000). 

Tijdens het lezen van internetinformatie lijken leerlingen de “gewone” leesvaardigheden niet 

goed te gebruiken en zijn leerlingen bij wie het begrijpend lezen sterk ontwikkeld is, niet per definitie 

beter in het lezen en beoordelen van internetinformatie dan leerlingen die zwakker presteren in het 

begrijpend lezen (Kuiper, 2007). Leerlingen hebben moeite met het adequaat gebruik van 

internetinformatie. Tegelijkertijd ervaren zij zelf dat het lezen van internetinformatie anders is dan het 

lezen van teksten uit bijvoorbeeld boeken of kranten. Uit een onderzoek van Sutherland-Smith (2002) 

blijkt dat basisschoolleerlingen ervaren dat het lezen van internetinformatie snel gaat en dat zij op veel 

verschillende plaatsen informatie kunnen vinden. Veel leerlingen vinden de visuele afbeeldingen op 

internet leuker dan afbeeldingen in een boek en verwachten dat internetinformatie direct resultaten 

geeft na een zoekopdracht. Tevens blijkt uit dit onderzoek, dat leerlingen minder lang zoeken naar 

informatie op het internet dan naar informatie afkomstig uit andere bronnen dan het internet. 

Kortom, onderzoek geeft aan dat leerlingen moeite hebben met het selecteren en gebruiken 

van de juiste internetinformatie, mede doordat zij moeite hebben om internetinformatie nauwkeurig te 

lezen waardoor het begrijpen van internetinformatie bemoeilijkt wordt. In de volgende paragraaf 

wordt ingegaan op de kenmerken van het lezen van internetinformatie om meer inzicht te krijgen in 

aspecten die een rol spelen bij het nauwkeurig en begrijpend lezen van internetinformatie.  
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1.3 Het lezen van internetinformatie 

Een essentiële voorwaarde voor een adequaat gebruik van internetinformatie, is het begrijpend kunnen 

lezen van de gevonden informatie. Internetinformatie bevat verschillende vormen zoals teksten, 

afbeeldingen, video’s en links waardoor het lezen van internetinformatie complex is en een aantal 

vaardigheden nodig zijn om internetinformatie begrijpend te kunnen lezen (Coiro, 2003; Kuiper, 2007; 

Segers, 2016; Sutherland-Smith, 2002). Naast het technisch en vlot kunnen lezen, is het kritisch 

kunnen denken over de informatie en het begrijpend kunnen lezen van de informatie belangrijk. 

Tevens is het belangrijk dat gevonden resultaten van zoekmachines kritisch worden gelezen en dat de 

lezer zich een verwachting vormt van de verwachtte informatie wanneer doorgelinkt wordt naar een 

volgende site. Daarnaast is het belangrijk, dat de lezer zich een beeld kan vormen van de structuur van 

de tekst en dat andere vormen van informatie, zoals foto’s en videofragmenten, “gelezen” en 

beoordeeld worden op relevantie in relatie tot de zoekopdracht en tot de bijbehorende teksten. Doordat 

leerlingen op internet sneller kunnen schakelen van de ene informatiebron naar de andere 

informatiebron, is het belangrijk dat zij het doel van het zoeken, bijvoorbeeld het beantwoorden van 

een specifieke vraag, helder hebben en zij de juiste sleutelwoorden kunnen gebruiken om de 

benodigde informatie op internet te kunnen vinden. Leerlingen hebben dus redeneervaardigheden 

nodig om een onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende soorten informatie en om te 

kunnen beslissen of bepaalde informatie het doel van het zoeken versterkt of juist verstoord (Coiro, 

2003).  

 Uit bovenstaande blijkt dat het adequaat kunnen lezen van internetinformatie verschillende 

vaardigheden vraagt. Eén van deze vaardigheden is het goed begrijpend kunnen lezen van 

internetinformatie. Uit onderzoek blijkt dat het begrijpend lezen van gedrukte teksten, zoals het lezen 

van boeken, moeilijk is voor 25% van de basisschoolleerlingen (Vernooy, 2012). Wanneer leerlingen 

onvoldoende vaardigheden bezitten om teksten uit boeken begrijpend te lezen en het lezen van 

internetinformatie als complexer wordt beschouwd dan het lezen van teksten uit boeken, dan is het 

aannemelijk dat het begrijpend lezen van internetinformatie problemen oplevert. Het niet goed 

begrijpend kunnen lezen van internetinformatie kan leiden tot het selecteren en gebruiken van onjuiste 

informatie of het onjuist beoordelen van gevonden informatie.  

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar het begrijpend lezen van internetinformatie van 

basisschoolleerlingen (Segers, 2016). Tegelijkertijd zijn er onderzoeken voor handen naar het 

begrijpend lezen van teksten, waaruit blijkt dat een aantal leesstrategieën een positief effect hebben op 

de mate van het begrijpen van schriftelijke teksten. In de volgende paragraaf wordt hier dieper op 

ingegaan. 
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1.4 Leesstrategieën en het begrijpend lezen van schriftelijke teksten  

In het basisonderwijs wordt veel aandacht besteed aan het leren lezen. Vanaf de kleutergroepen komen 

leerlingen in aanraking met de verschillende letters, worden boeken voorgelezen en versjes geleerd om 

leerlingen vertrouwd te laten raken met geschreven en ongeschreven taal, om de woordenschat van de 

leerlingen uit te breiden en om de alfabetische principes aan te leren (Vernooy, 2012). In de meeste 

scholen wordt vanaf groep 3 gestart met het technisch lezen waarbij leerlingen onder andere de letter-

klank-koppeling leren, onbekende woorden leren te verklanken en de woorden achter elkaar leren te 

lezen in zinnen en korte teksten. 

 Goed kunnen lezen is echter niet alleen een technische vaardigheid maar draait vooral om het 

begrijpen van geschreven taal (Vernooy, 2012). Belangrijke factoren die samenhangen bij de mate van 

het begrijpend kunnen lezen, zijn het technisch leesniveau en het woordenschatniveau. Technisch vlot 

en vloeiend kunnen lezen is belangrijk omdat er dan voldoende ruimte is in het werkgeheugen van de 

lezer om bijvoorbeeld met behulp van leesstrategieën de tekst te begrijpen (Vernooy, 2012; 

Willingham, 2006). Daarnaast zorgt vlot technisch lezen ervoor dat de lezer zelfstandig zijn 

woordenschat kan uitbreiden en een grote woordenschat heeft weer een positieve invloed op de mate 

van leesbegrip (Anderson & Nagy, 1992; Chall, Jacobs & Baldwin, 1990; Perfetti & Hart, 2002). 

Ondanks het feit dat jongens en meisjes in dezelfde klas op een basisschool op een soortelijke wijze 

leesvaardigheden krijgen aangeboden, blijkt dat jongens over het algemeen lager scoren dan meisjes 

op woordenschatniveau, technisch leesniveau en het niveau van leesbegrip van teksten. 

(Peil.onderwijs, 2018; Stoet & Geary, 2013; Kuhlemeier, Jolink, Krämer, Hemker, Jongen, Van 

Berkel & Bechger, 2014).  

  Begrijpend lezen houdt in dat de lezer nieuwe informatie integreert met eigen kennis en dat de 

lezer controleert of hij daadwerkelijk begrijpt wat hij heeft gelezen. Het gaat hierbij om het snel 

kunnen herkennen van de woorden, het kunnen ontdekken van de functies en betekenissen van de 

verschillende woorden en het kunnen integreren van de gelezen woorden en zinnen tot een 

betekenisvol geheel (Aarnoutse & Schellings, 2003; Brand-Gruwel et al., 1998; Willingham, 2006). 

De lezer moet betekenisvolle verbindingen tussen gedeelten van de tekst herkennen en eigen kennis 

integreren met de kennis uit de gelezen tekst, zodat betekenis wordt gegeven aan de inhoud van de 

tekst en de lezer de gelezen tekst kan begrijpen (Aarnoutse & Schellings, 2003; Van den Broek & 

Espin, 2009; Snow, 2002).  

 Het begrijpend lezen van teksten kan worden bevorderd door het gebruik van verschillende 

leesstrategieën waarbij leesstrategieën worden gezien als cognitieve activiteiten waarin lezers 

problemen voor, tijdens en na het lezen proberen te voorkomen, herkennen en op te lossen (Aarnoutse 

& Schellings, 2003; Willingham, 2006). Het gebruik van leesstrategieën is meer effectief op de mate 

van het leesbegrip vanaf groep 6 van de basisschool; de meeste leerlingen beheersen dan het technisch 
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leesproces in voldoende mate zodat er voldoende ruimte is in het werkgeheugen om de leesstrategieën 

tijdens het lezen in te kunnen zetten (Willingham, 2006; Vernooy, 2012). Uit diverse onderzoeken 

blijkt dat een aantal leesstrategieën een positief effect heeft op het bevorderen van het begrijpend lezen 

van teksten. Voorbeelden van deze leesstrategieën zijn het nakijken van moeilijke woorden, het jezelf 

vragen stellen over het onderwerp, het samenvatten van de informatie, het gebruik maken van 

afbeeldingen die bij de informatie horen, het maken van gevolgtrekkingen, het samenwerken met 

anderen, herhaald lezen van de tekst, het visualiseren van de tekst, herhalen in eigen woorden van de 

gelezen tekst, kennis over de verhaallijn en het activeren van de eigen voorkennis (Brand-Gruwel et 

al., 1998; Segers, 2016; Vernooy, 2012; Willingham, 2006). Het National Reading Panel (2000) 

beschrijft de resultaten van een aantal onderzoeken op het gebied van het leesbegrip van informatieve 

teksten. Uit deze inventarisatie blijkt dat het stellen van vragen aan jezelf tijdens het lezen een positief 

effect heeft op twee kenmerken van leesbegrip te weten het leggen van onderlinge relaties in gelezen 

tekst en het leggen van verbanden tussen verschillende delen in een tekst.  

Het jezelf vragen stellen lijkt vooral voor lezers die normaal weinig lezen een positief effect te 

hebben op het begrijpen van verhalende teksten (Janssen, Braaksma & Couzijn, 2006). Om meer zicht 

te krijgen op de leesstrategie “het stellen van vragen aan jezelf” is het nodig om inzicht te hebben in 

het type vragen die bijdragen aan de mate van het begrijpend lezen van teksten. In de volgende 

paragraaf komt dit aan bod. 

 

1.5 De leesstrategie “stellen van vragen aan jezelf”  

Uit de inventarisatie van Het National Reading Panel (2000) blijkt dat het stellen van vragen aan jezelf 

tijdens het lezen een positief effect heeft op het tekstbegrip. Dit positief effect is vooral zichtbaar bij 

het kunnen leggen van onderlinge relaties in gelezen tekst en bij het leggen van verbanden tussen 

verschillende delen in een tekst. Tevens leidt het stellen van vragen tot meer vaardigheid van de lezer 

in het onderscheiden van belangrijke en onbelangrijke informatie in een tekst en wordt de 

belangrijkste informatie in een tekst eerder gevonden. Daarnaast leidt het stellen van vragen aan jezelf 

tijdens het lezen tot een lager leestempo waardoor de lezer zich meer focust op de tekst en meer details 

uit de tekst waarneemt. De lezer wordt zich daarnaast meer bewust van mogelijke verschillen en 

overeenkomsten tussen de eigen verwachtingen en de tekst (Brand-Gruwel et al., 1998; Janssen, 2002; 

Taylor, Alber, & Walker, 2002). 

 Tijdens het lezen stelt de lezer zichzelf verschillende type vragen. Er worden vragen gesteld 

die reflecteren op het eigen leesproces en vragen die meer gericht zijn op de eigen beleving van de 

tekst. De meeste vragen die lezers zichzelf stellen zijn gericht op verduidelijking of uitleg over de 

inhoud van de tekst (Janssen, 2002). Scardamalia and Bereiter (1992) onderzochten de hoeveelheid en 

typen spontane vragen van leerlingen in de leeftijd van 11 en 12 jaar en kwamen eveneens tot de 
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conclusie dat vragen die de leerlingen zichzelf stelden vooral gericht waren op de inhoud en 

verduidelijking van de gelezen tekst. Deze vragen bevatten vaak de signaalwoorden wie, wat, waar, 

hoe, welke en waarom. 

  Het stellen van vragen aan jezelf die gericht zijn op de uitleg van de informatie zorgt ervoor 

dat de lezer nadenkt over de inhoud van de gelezen tekst waardoor het leesbegrip vergroot kan 

worden. Daarnaast is het bij het begrijpend lezen van internetinformatie belangrijk om een 

verwachting te hebben van de informatie, bijvoorbeeld tijdens het doorlinken naar een volgende 

website tijdens het lezen (Coiro, 2003; Kuiper, 2007; Sutherland-Smith, 2002). Vragen aan jezelf die 

gericht zijn op het hebben van een verwachting ten aanzien van de internetinformatie, zullen het 

leesbegrip eveneens vergroten. 

 

1.6 Vraagstelling en onderzoeksmodel 

De centrale vraag in dit onderzoek luidt: “Wat is het effect van de leesstrategie “stellen van vragen aan 

jezelf” bij leerlingen van groep 7 van de basisschool tijdens het lezen van informatie op een 

webpagina op de mate van het begrijpen van de informatie?”  

Leerlingen hebben de neiging internetinformatie vluchtig tot zich te nemen waardoor ze moeite 

hebben met het begrijpen van de informatie. Indien het leesbegrip van teksten bevorderd kan worden 

door het gebruik van leesstrategieën, dan kan het begrijpend lezen van internetinformatie mogelijk ook 

positief beïnvloed worden door het gebruik van dergelijke leesstrategieën. Uit onderzoek blijkt dat het 

jezelf vragen stellen tijdens het lezen van teksten, een positief effect heeft op het leesbegrip van 

teksten. De verwachting is dat het stellen van vragen aan jezelf tijdens het lezen van internetinformatie 

een positief effect heeft op het begrijpend lezen van de gelezen informatie.  

Ondanks het feit dat binnen een groep op de basisschool jongens en meisjes op eenzelfde manier 

leesvaardigheden krijgen aangeboden, blijkt dat jongens over het algemeen lager scoren dan meisjes 

op woordenschatniveau, technisch leesniveau en het niveau van leesbegrip van teksten. De 

verwachting is dat deze verschillen tussen jongens en meisjes ook in dit onderzoek zichtbaar zullen 

zijn. 

Uit onderzoek blijkt dat woordenschat, technisch lezen en leesbegrip positief met elkaar 

samenhangen De verwachting is dat deze positieve samenhang tussen woordenschatniveau, technisch 

leesniveau en het niveau van leesbegrip in dit onderzoek bevestigd wordt. 
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In figuur 1 is het onderzoeksmodel weergegeven. 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Onderzoeksmodel met overzicht van type variabelen   

1: onafhankelijke variabele, 2: afhankelijke variabele, 3: covariabelen 

 

2. Methode 

 

2.1 Ontwerp 

Het beantwoorden van de onderzoeksvraag wordt gedaan door middel van een kwantitatief onderzoek 

met leerlingen uit de groepen 7 van een basisschool en bestaat uit een quasi-experiment met nameting. 

Er is in dit onderzoek gekozen voor leerlingen van groep 7 omdat deze leerlingen in principe het 

technisch leesniveau voldoende beheersen zodat zij voldoende ruimte hebben in het werkgeheugen om 

leesstrategieën tijdens het leesproces toe te kunnen passen (Vernooy, 2012; Willingham, 2006). In het 

onderzoek worden woordenschatniveau en technisch leesniveau als controlevariabelen opgenomen 

omdat uit onderzoeken blijkt dat deze van invloed zijn op de mate van leesbegrip (Vernooy, 2012; 

Willingham, 2006; Anderson & Nagy, 1992; Chall et al., 1990; Perfetti & Hart, 2002). Voorafgaand 

aan het quasi-experiment wordt het woordenschatniveau vastgesteld door de vaardigheidsscore van de 

CITO toets woordenschat, afgenomen in midden groep 7 (M7) van iedere proefpersoon te gebruiken. 

Voor het bepalen van het technisch leesniveau wordt van iedere proefpersoon de score van de Cito 

toets M7 Drie Minuten Test (DMT) gebruikt. Voor beide gebruikte CITO toetsen geldt dat een 

vaardigheidsscore van 122 de maximaal te behalen score is.  

 Het quasi-experiment is uitgevoerd met bestaande groepen omdat dit organisatorisch voor 

school en leerlingen goed te realiseren was en leerlingen met bekende groepsgenoten in een groep 

werkten. Nadeel is dat de proefpersonen niet random over de controlegroep of experimentele groep 

waren verdeeld waardoor de interne validiteit verkleind wordt. Dit is deels gecompenseerd doordat 

leerlingen uit de groepen die deelnemen aan het experiment per groep random over de controlegroep 

of experimentele groep zijn verdeeld. Het quasi-experiment is door de onderzoeker begeleid zodat de 

behandeling van de controlegroep en de experimentele groep tijdens het quasi-experiment 

vergelijkbaar was.  

Stellen van vragen aan jezelf 

(lijst met vragen) (1) 

 Woordenschat 

 niveau (3) 

Begrijpend lezen van 

informatie van een website 

(2) 

Technisch leesniveau 

(3) 
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2.2 Onderzoeksgroep 

De proefpersonen zijn geworven via het aanschrijven van scholen binnen het netwerk van de 

onderzoeker. Eén school heeft toestemming gegeven tot het uitvoeren van het onderzoek. Op deze 

school zijn 4 groepen 7. De ouders van leerlingen van deze groepen 7 hebben via school, van de 

onderzoeker per mail en schriftelijke brief, informatie gekregen over het doel en de uitvoering van het 

onderzoek en de vraag gekregen schriftelijk toestemming te verlenen voor deelname aan het 

onderzoek van hun kind.  

In totaal hebben 33 leerlingen toestemming gekregen van hun ouders of verzorgers om deel te 

nemen aan het onderzoek. Door ziekte heeft 1 leerling niet deel kunnen nemen aan het onderzoek, 

deze gegevens zijn niet meegenomen in het onderzoek. Alle 32 proefpersonen, 17 (53%) jongens en 

15 (47 %) meisjes, volgden onderwijs in groep 7 van de basisschool. 

 De proefpersonen zijn per groep 7 random toegewezen aan de experimentele dan wel 

controlegroep waarbij rekening is gehouden met de verhouding van het aantal proefpersonen tussen de 

controlegroep en de experimentele groep. 

 

2.3 Materialen 

Bij de start van het experiment kregen de proefpersonen van zowel de experimentele groep als de 

controlegroep een instructieblad (bijlage 1). Dit instructieblad bevatte een korte inleiding op het 

onderwerp “schorpioenen” en instructies over het vinden van de juiste webpagina. Het instructieblad 

van de experimentele groep bevatte daarnaast 9 vragen die de proefpersonen zichzelf tijdens het lezen 

van de informatie op de webpagina dienden te stellen (bijlage 2). Deze vragen correspondeerden met 

de verschillende deelonderwerpen van de webpagina en waren gericht op het verduidelijken van de 

inhoud van de gelezen informatie (bijvoorbeeld “Wat doen schorpioenen met hun scharen?”) en op de 

verwachting ten aanzien van de informatie (bijvoorbeeld “waar zal dit stukje tekst over gaan?”). 

In dit onderzoek is er voor gekozen om de mate van leesbegrip te meten met een 

leesbegripstoets (bijlage 3). Deze leesbegripstoets is ontwikkeld door de onderzoeker in samenspraak 

met een taalspecialist uit het basisonderwijs en bestond in totaal uit 6 vragen. Deze vragen waren 

onderverdeeld in 2 retentionvragen (bijvoorbeeld “Noem kenmerken waar je aan kunt zien hoe giftig 

een schorpioen is”), 2 sorteertaken (bijvoorbeeld “ Welke begrippen horen bij de zin “hoe overleven 

schorpioenen in de woestijn?”) en 2 probleem-oplossingsvragen (bijvoorbeeld “Schorpioenen kunnen 

lang zonder voedsel en water omdat…”) (Land, 2009). De antwoorden en bijbehorende scores op de 

leestoets zijn door de onderzoeker en de taalspecialist vastgesteld op basis van de inhoud van de 

website (bijlage 4). Uitgangspunt bij de score is dat ieder goed antwoord 1 punt oplevert, bij de 

meerkeuzevragen 1, 2, 4 en 6 wordt per fout gegeven antwoord 0,5 punt van het totaal aantal punten 

afgetrokken. Bij onjuiste antwoorden op de open vragen zijn geen punten afgetrokken. Het maximaal 
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aantal te behalen score op de leesbegripstoets bedroeg 16 punten. Om te bepalen bij welke score een 

leerling voldoende heeft gescoord, is de cesuurmethode toegepast van Cohen-Schotanus (Utrecht 

University, 2018). 

 Iedere proefpersoon had tijdens het onderzoek de beschikking over een computer om de 

informatie op de webpagina te lezen en een eigen leesboek om in te lezen na het maken van de 

leesbegripstoets. 

 

2.4 Procedure 

In de maanden mei 2017 tot en met januari 2018 zijn een aantal basisscholen binnen het netwerk van 

de onderzoeker benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. Eén basisschool heeft toestemming 

gegeven en na de schriftelijke toestemming van de basisschool, zijn alle ouders van de leerlingen van 

de 4 groepen 7 van deze basisschool per brief en mail, benaderd door de onderzoeker. In de brief en 

mail werd het doel van het onderzoek en de werkwijze van het onderzoek uitgelegd. Daarnaast kregen 

ouders de vraag schriftelijk toestemming te verlenen aan deelname van het onderzoek en het 

uitwisselen van de CITO-toetsgegevens van hun kind. Het toestemmingsformulier kon worden 

ingeleverd bij de leerkracht van de leerling. Na 6 dagen heeft de onderzoeker via de leerkrachten een 

herinneringsmail laten sturen aan de ouders van de groepen 7 die nog geen reactie hadden gegeven. In 

totaal is door 33 ouders schriftelijk toestemming verleend voor deelname van hun kind aan het 

onderzoek en het uitwisselen van de CITO-gegevens woordenschatniveau en technisch leesniveau. 

Voorafgaand aan het experiment heeft de onderzoeker de CITO-gegevens van 2018 voor wat 

betreft de CITO woordenschat en CITO DMT van de intern begeleider ontvangen. Met deze gegevens 

werd het woordenschatniveau en het technisch leesniveau van de proefpersonen bepaald.   

 Het onderzoek heeft plaatsgevonden op vier momenten in maart en april 2018, in het 

computerlokaal of in de personeelskamer van de school, afhankelijk van de beschikbare ruimte. De 

condities van beide ruimtes voor wat betreft ruimte, beschikbaarheid computers en rust waren 

vergelijkbaar. Ouders zijn via de leerkrachten op de hoogte gesteld van de datum van deelname aan 

het experiment van hun kind. 

Tijdens het onderzoek is bij zowel de controlegroep als de experimentele groep een korte 

inleiding gegeven over het onderwerp “schorpioenen” van de webpagina en is een mondelinge 

instructie gegeven over het tijdspad en de werkwijze van het onderzoek, in totaal duurde dit 5 minuten 

(bijlage 5 en bijlage 6). Vervolgens kregen zowel de controlegroep als de experimentele groep een 

instructieblad, met daarop een schriftelijke inleiding over het onderwerp en een instructie over de 

wijze waarop zij de juiste website en webpagina moesten vinden (bijlage 1). Het instructieblad van de 

experimentele groep bevatte tevens een lijst met “vragen aan jezelf” die de leerling zich tijdens het 

lezen van de webpagina dienden te stellen (bijlage 2). De proefpersonen zijn tijdens het lezen twee 
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keer door de onderzoeker geattendeerd op het gebruik van deze vragen tijdens het lezen van de 

informatie. 

Zowel de experimentele groep als de controlegroep kregen 15 minuten de tijd om de 

informatie op de webpagina te lezen. Het kunnen onthouden van gelezen informatie is een van de 

factoren van leesbegrip, daarom is er in dit onderzoek voor gekozen om na het lezen de computer door 

de proefpersonen af te laten sluiten. De onderzoeker deelde de leesbegripstoetsen uit zodat de 

proefpersonen tegelijkertijd startten met het maken van de vragen. De proefpersonen kregen 30 

minuten de tijd om de vragen te maken, de antwoorden van de leesbegripstoets moesten op het 

toetsblad geschreven worden. Op het moment dat proefpersonen klaar waren met de leesbegripstoets, 

kregen zij de opdracht in hun eigen leesboek te lezen zodat er voor iedereen voldoende rust was om de 

leesbegripstoets binnen de tijd te maken. Nadat iedereen klaar was met de leesbegripstoets, leverden 

alle leerlingen de antwoorden in. Een leerkracht van een groep 7 en de onderzoeker hebben alle 

leesbegripstoetsen gescoord volgens een van te voren vastgestelde normering (bijlage 4).  

 

2.5 Data-analyse 

Voor het analyseren van de data uit dit onderzoek is het programma SPSS 22 gebruikt. Aangezien de 

relatief geringe steekproef en aangezien de variabelen woordenschatniveau en technisch leesniveau 

een asymmetrische distributie vertoonden, is er voor gekozen om de statistische analyse met non-

parametrische toetsen uit te voeren. Voor het onderzoek is een leesbegripstoets ontwikkeld. De 

Cronbach’s alpha bedroeg .57, het verwijderen van items levert een zeer geringe verbetering op van de 

homogeniteit (naar .60) zodat besloten is geen items te verwijderen. Tijdens de data-analyse is eerst 

nagegaan of de variabelen woordenschatniveau, technisch leesniveau en de score van de 

leesbegripstoets normaal verdeeld waren. Vervolgens is met de Mann-Whitney toets bepaald of er 

statistisch significante verschillen waren tussen de twee condities voor wat betreft het 

woordenschatniveau en technisch leesniveau. Tevens is met behulp van de formule r = z/n de 

effectsize berekend tussen de condities en woordenschatniveau en technisch leesniveau. Een statistisch 

significant verschil tussen de condities voor wat betreft het niveau van het leesbegrip en tussen 

geslacht en leesbegrip is ook bepaald met de Mann-Whitney toets. Daarnaast zijn de effectsizes 

volgens de hierboven genoemde formule berekend. Tot slot is per conditie onderzocht wat de 

correlatie is tussen de mate van leesbegrip, het woordenschatniveau en het technisch leesniveau met de 

Spearman’s rho toets. De data-analyses zijn uitgevoerd met een α = .05, behalve de analyse van de 

correlatie tussen de mate van leesbegrip, woordenschatniveau en technisch leesniveau, deze is 

uitgevoerd met een α = .01.  
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2.6 Ethische toetsing 

Voor het onderzoek is toestemming verleend door de commissie Ethische Toetsing van de Open 

Universiteit (cETO) op 19 februari 2018 waarna de onderzoeker tot het uitvoeren van het onderzoek 

kon overgaan. 

 

3 Resultaten 

 

In totaal 32 leerlingen hebben deelgenomen aan het onderzoek waarbij zowel de experimentele groep 

als de controlegroep uit 16 leerlingen bestond.  

Beschrijvende statistieken geven geen aanleiding te concluderen dat er verschillen bestonden 

tussen de groepen (tabel 1 en bijlage 7). De proefpersonen in de experimentele groep behaalden op de 

CITO woordenschat een gemiddelde vaardigheidsscore van 101,38 punten, SD = 19,37 met een range 

van 67 tot 122 punten, op de CITO DMT was het behaalde gemiddelde 108,63, SD = 24,88 met een 

range van 44 tot 122. De proefpersonen in de controle groep behaalden op de CITO woordenschat een 

gemiddelde vaardigheidsscore van 90,75, SD = 32,68 met een range van 20 tot 122. Op de CITO DMT 

was de gemiddelde vaardigheidsscore 102, SD = 24,64 met een range van 58 tot 122 (tabel 2).  

 

Tabel 1 

Beschrijvende statistiek woordenschatniveau, technisch leesniveau en score van leesbegripstoets van 

alle proefpersonen 

 N Minimum Maximum M SD Skewness Kurtosis 

        
Vaardigheidsscore 
woordenschat 
 

32 20 122 96,06 26,97 -1,37 2,11 

Vaardigheidsscore 
technisch leesniveau 
 

32 44 122 105,31 24,59 -1,37 ,49 

Score leesbegripstoets 32 0 12 6,98 2,82 -,17 -,16 
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Tabel 2 

Beschrijvende statistiek woordenschatniveau, technisch leesniveau en score van leesbegripstoets 

uitgesplitst per conditie 

 Experimentele conditie Controle conditie 

 N minimum maximum M SD N minimum maximum M SD 

Vaardigheids-

score 

Woordenschat 

16 67 122 101,38 19,37 16 20 122 90,75 32,68 

Vaardigheidssco

re technisch 

leesniveau 

16 44 122 108,63 24,88 16 58 122 102,00 24,64 

Score 

leesbegripstoets 

16 3,5 12 8,25 2,57 16 0 10,5 5,72 2,54 

 

Uitgaand van α < .05 blijkt dat er geen statistisch significant verschil is tussen het 

woordenschatniveau van de proefpersonen in de experimentele groep (mean rank 17.59) en het 

woordenschatniveau van de proefpersonen in de controlegroep (mean rank 15.41, U = 110.50, z = -

.69, p = .504, r =  -.12). Er is eveneens geen statistisch significant verschil tussen het technisch 

leesniveau van de proefpersonen in de experimentele groep (mean rank 17,69) en het technisch 

leesniveau van de proefpersonen in de controlegroep (mean rank 15,31, U = 109.00, z = - .77, p = 

.444, r = -.14). Dit betekent dat de verschillen tussen de beide condities op de variabelen 

woordenschatniveau en technisch leesniveau statistisch te verwaarlozen zijn en in de verdere analyse 

van de gegevens geen rekening wordt gehouden met de invloed van de variabelen woordenschatniveau 

en technisch leesniveau, op de score van de leesbegripstoets van beide condities. 

De leesbegripstoets was bedoeld om een idee te krijgen van de mate waarin de leerlingen de 

internetinformatie begrijpen. De maximaal te behalen score op de leesbegripstoets was 16 punten, 

afgaand op de score van de 5 leerlingen met de hoogste score, geeft een score van 6,5 of hoger aan dat 

de leerling de informatie in voldoende mate begrepen zou hebben. De behaalde score van de 

leesbegripstoets lag tussen de 0 en 12 punten (tabel 1). Wanneer gekeken wordt naar de score van de 

leesbegripstoets per conditie blijkt dat de leerlingen uit de experimentele groep een hoger gemiddelde 

scoorden (M = 8,25) dan de leerlingen in de controle groep (M = 5,72). In totaal 12 leerlingen (75%) 

uit de experimentele groep haalden een voldoende score op de leesbegripstoets, van de leerlingen uit 

de controlegroep waren dit 7 leerlingen (44%). De spreiding van de scores is in de controle groep 

groter (figuur 2). Bij beide condities zijn geen outliers gevonden (figuur 2).  
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Figuur 2. Score leesbegripstoets van de experimentele en controle groep 

 

Bij een α < .05 blijkt dat de score op de leesbegripstoets van de experimentele groep (mean 

rank 20.72) statistisch significant verschilt met een gemiddeld effect van de score op de 

leesbegripstoets van de controle groep (mean rank 12,28, U = 60.50, z = -2.55, p = .011, r = -.45). Dit 

betekent dat de proefpersonen in de experimentele groep, die zichzelf vragen stelden tijdens het lezen 

van informatie op een webpagina, een grotere mate van leesbegrip lijken te hebben dan de 

proefpersonen in de controlegroep die zichzelf geen vragen stelden tijdens het lezen van de informatie 

op de webpagina.  

 

Tabel 3. 

Rangcorrelatie tussen woordenschat, technisch lezen en score leesbegripstest per conditie 

 Experimentele conditie Controle conditie 

Spearman’s rho Vhs 

woorden- 

schat 

Vhs 

technisch 

lezen 

Score 

leesbegrips 

toets 

Vhs 

woorden-

schat 

Vhs 

technisch 

lezen 

Score 

Leesbegrips 

toets 

Vaardigheidsscore 

woordenschat 

1,000   1,000   

Vaardigheidsscore technisch 

lezen 

,591* 1,000  ,241 1,000  

Score leesbegripstoets ,072 ,292 1,00 ,204 ,409 1,000 

       

*Correlatie is significant bij α < .01, eenzijdig getoetst 

 

            Het blijkt dat er bij een α < .05 geen statistisch significante verschillen zijn tussen jongens en 

meisjes voor wat betreft de vaardigheidsscore CITO woordenschat  (U = 112.00, z = -.59, p = .553, r = 

-.10) of de vaardigheidsscore CITO DMT (U = 107.50, z = -.81, p = .419, r = .14). Tevens blijkt er 

geen statistisch significant verschil op de score van de leesbegripstoets tussen jongens en meisjes (U = 

116.50, z = -.42, p = .677, r = -.07).   
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Tot slot is bekeken of er een correlatie is tussen de verschillende vaardigheidsscores en de 

mate van leesbegrip bij beide condities. In geen van beide condities kon een significante relatie 

worden aangetoond tussen de vaardigheidsscores en de mate van leesbegrip (tabel 3). Wel leek in de 

experimentele groep een positieve relatie te bestaan tussen de mate van woordenschat en technisch 

lezen (rs = .008, p < .01)  

 

4 Conclusie en discussie 

 

In het basisonderwijs maken leerlingen in toenemende mate gebruik van het internet om informatie op 

te zoeken. Uit diverse onderzoeken blijkt dat leerlingen moeite hebben met het adequaat omgaan met 

internetinformatie, onder andere doordat zij moeite hebben met het begrijpend lezen van 

internetinformatie (Kuiper, 2007; McCrory Wallace et al., 2000; Walraven et al., 2008). Om het 

begrijpend lezen van internetinformatie te bevorderen is het belangrijk om te achterhalen of 

leesstrategieën effect hebben op de mate van het begrijpend lezen van internetinformatie.  

Het doel van dit onderzoek was om te onderzoeken of de specifieke leesstrategie “het stellen 

van vragen aan jezelf” effect heeft op de mate van leesbegrip van internetinformatie. Meer inzicht in 

en kennis over het effect van deze leesstrategie op de mate van het leesbegrip van internetinformatie 

kan uiteindelijk bijdragen aan een toepassing van de leesstrategie in een leesinstructie voor het lezen 

van internetinformatie binnen het basisonderwijs. Hierdoor zou het leesbegrip van internetinformatie 

in de toekomst mogelijk gestimuleerd kunnen worden. 

Om dit te onderzoeken, stond in dit onderzoek de vraag centraal “Wat is het effect van de 

leesstrategie “stellen van vragen aan jezelf” bij leerlingen van groep 7 van de basisschool tijdens het 

lezen van informatie op een webpagina op de mate van het begrijpen van de informatie?” 

  

4.1 Uitkomsten van het onderzoek 

In dit onderzoek was de verwachting dat het stellen van vragen aan jezelf tijdens het lezen van 

internetinformatie een positief effect zou hebben op de mate van begrip van de gelezen informatie. 

Redenen voor deze verwachting kwamen voort uit resultaten van eerder onderzoek waaruit bleek dat 

het stellen van vragen aan jezelf leidt tot het beter kunnen onderscheiden van belangrijke en 

onbelangrijke informatie in een tekst. Tevens bleek dat het stellen van vragen aan jezelf tijdens het 

lezen leidt tot een langzamer leestempo waardoor de lezer meer details uit de tekst kan waarnemen en 

zich meer bewust is van verschillen en overeenkomsten tussen de tekst en de eigen verwachtingen ten 

aanzien van de gelezen tekst (Brand-Gruwel et al., 1998; Janssen, 2002; Taylor et al., 2002).  

Tijdens het onderzoek bleek dat er geen duidelijk verschil was tussen beide condities voor wat 

betreft de benodigde tijd tijdens het onderzoek. De beschikbare tijd voor het lezen van de informatie, 
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15 minuten, en voor het maken van de leesbegripstoets, 30 minuten, was voldoende voor beide 

condities.  

 Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de leerlingen die zichzelf vragen stelden aan de 

hand van een lijst met vragen tijdens het lezen van internetinformatie, beter op de leesbegripstoets 

scoorden dan leerlingen die zichzelf geen vragen stelden volgens een lijst met vragen. Het stellen van 

vragen aan jezelf tijdens het lezen van internetinformatie lijkt een positief effect te hebben op de mate 

van leesbegrip van informatie op een webpagina. Door zichzelf vragen te stellen hebben leerlingen de 

tekst blijkbaar zorgvuldiger gelezen waardoor ze meer aandacht aan de details hebben kunnen 

besteden en meer informatie uit de gelezen informatie hebben kunnen halen. Daarnaast waren twee 

vragen gericht op het stimuleren van het denken over een verwachting ten aanzien van de tekst wat het 

gedetailleerd lezen bevorderd kan hebben en het tekstbegrip lijkt te hebben vergroot. De conclusie van 

dit onderzoek luidt dat het stellen van vragen aan jezelf over de inhoud van de tekst en de 

verwachtingen ten aanzien van de tekst tijdens het lezen van internetinformatie een effectieve 

leesstrategie lijkt om het leesbegrip van internetinformatie te bevorderen.  

In dit onderzoek werden geen significante verschillen gevonden tussen jongens en meisjes 

voor wat betreft het woordenschatniveau, het technisch leesniveau en de mate van leesbegrip. Dit in 

tegenstelling tot eerdere onderzoeken waarin wel een klein verschil tussen jongens en meisjes werd 

gevonden bij het lezen van verschillende soorten teksten (Peil.onderwijs, 2018; Stoet & Geary, 2013; 

Kuhlemeier et. al., 2014; Meelissen, Netten, Drent, Punter, Droop & Verhoeven, 2012). Het blijkt 

echter uit eerder onderzoek dat de verschillen tussen jongens en meisjes bij informatieve teksten 

kleiner is dan de verschillen tussen jongens en meisjes bij verhalende teksten. Tevens bleek dat er 

geen significante verschillen zijn tussen jongens en meisjes wanneer de aspecten “informatie opzoeken 

en conclusies trekken” tijdens het lezen gemeten werden (Meelissen et.al., 2012). Aangezien het in dit 

onderzoek het lezen van een informatieve webpagina betrof en het “zoeken van informatie en het 

trekken van conclusies” in dit onderzoek aspecten waren, is het verklaarbaar dat er in dit onderzoek 

geen significante verschillen tussen jongens en meisjes gevonden zijn. 

Overeenkomstig andere onderzoeken (Vernooy, 2012; Willingham, 2006) blijkt uit dit 

onderzoek dat er een geringe significante samenhang te zien is bij de leerlingen in de experimentele 

conditie tussen woordenschatniveau en technisch leesniveau. Er werd geen significante samenhang 

gevonden bij beide condities tussen het woordenschatniveau en mate van leesbegrip en tussen het 

technisch leesniveau en mate van leesbegrip, dit in tegenstelling tot eerder onderzoek (Anderson & 

Nagy, 1992; Chall et al., 1990; Perfetti & Hart, 2002). Een verklaring hiervoor kan zijn dat de 

samenhang tussen woordenschat en leesbegrip kleiner wordt naarmate leerlingen ouder worden. Dit 

wordt bevestigd in het onderzoek van Veen (2015) waaruit blijkt dat bij leerlingen van 8 en 9 jaar de 

samenhang tussen woordenschatniveau en de mate van leesbegrip met elkaar samenhangt. Bij 
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leerlingen met de leeftijd van 10, 11 en 12 jaar wordt deze samenhang niet geconstateerd. Aan dit 

onderzoek hebben leerlingen in de leeftijd van 10 en 11 jaar meegenomen, wat kan verklaren dat er 

geen samenhang gevonden is tussen de mate van leesbegrip en het woordenschatniveau. Tevens bleek 

dat in dit onderzoek de gemiddelde vaardigheidsscore van de proefpersonen op de CITO DMT hoger 

lag dan het landelijk gemiddelde zodat het lijkt dat de proefpersonen een hoger technisch leesniveau 

hebben dan het landelijk gemiddeld technisch leesniveau (Flik, 2017). Mogelijk heeft dit invloed op de 

mate van samenhang tussen technisch leesniveau en de mate van leesbegrip en zou bij een landelijk 

gemiddelde score op technisch leesniveau van de proefpersonen wel een samenhang tussen technisch 

leesniveau en leesbegrip gevonden zijn.   

 

4.2 Beperkingen van het onderzoek 

In dit onderzoek is een nieuwe leesbegripstest ontworpen, omdat geen toets beschikbaar leek te zijn 

om leesbegrip van internetinformatie te meten. In sommige gevallen leiden specifiek ontworpen 

toetsen tot een significante toename van het leesbegrip, mogelijk door een bias in het ontwerp, in 

tegenstelling tot het gebruik van gestandaardiseerde toetsen. Bovendien gaf Cronbach’s alpha aan dat 

de ontwikkelde toets matig homogeen is. Ondanks de positieve effecten op leesbegrip, verdient het 

aanbeveling in de toekomst door middel van een gestandaardiseerde en homogene leesbegripstoets de 

mate van het leesbegrip van internetinformatie te meten.  

Daarnaast betrof het in dit onderzoek een relatief geringe steekproef van 32 leerlingen 

waardoor de resultaten van dit onderzoek moeilijk te vertalen zijn naar de gehele populatie van 

leerlingen van groep 7 van de basisschool. Het is daarom wenselijk om met een grotere steekproef dit 

onderzoek te herhalen.  

 De interventie, het stellen van vragen aan jezelf, heeft in dit onderzoek vorm gekregen door de 

proefpersonen uit de experimentele groep een lijst met 9 vragen te geven over de inhoud van de 

informatie op de webpagina en over de verwachtingen ten aanzien van het doorlinken naar verdere 

informatie (Coiro, 2003; Kuiper, 2007; Sutherland-Smith, 2002). De proefpersonen zijn tijdens het 

lezen twee keer door de onderzoeker geattendeerd op het gebruiken van deze vragen zodat de aanname 

is dat de proefpersonen uit de experimentele groep de vragen daadwerkelijk gebruikt hebben tijdens 

het lezen van de webpagina. De proefpersonen uit de controlegroep kregen deze interventie niet, dit 

wil echter niet zeggen dat zij zichzelf geen vragen hebben gesteld tijdens het lezen van 

internetinformatie. In het huidige onderzoek is niet meegenomen in hoeverre leerlingen uit de 

controlegroep zichzelf spontaan vragen hebben gesteld tijdens het lezen van internetinformatie. Het 

was beter geweest wanneer voorafgaand aan het onderzoek een pretest was gedaan waarin de vragen 

die leerlingen zichzelf spontaan stellen tijdens het lezen van internetinformatie, in kaart waren 
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gebracht. Hierdoor had het aantal en type spontane vragen tijdens het lezen van internetinformatie als 

covariabele meegenomen kunnen worden in het onderzoek. 

 

4.3 Aanbevelingen 

Internetinformatie is veelzijdig en snel beschikbaar en wordt in het basisonderwijs in toenemende 

mate gebruikt door leerlingen om informatie te verkrijgen. Het op een adequate manier omgaan met 

internetinformatie waarbij leerlingen informatie goed begrijpend kunnen lezen, is voor een goed 

gebruik van internetinformatie belangrijk. Dit onderzoek heeft een bijdrage geleverd aan het vergroten 

van de kennis rondom het effect van de leesstrategie het stellen van vragen aan jezelf tijdens het lezen 

van internetinformatie op de mate van leesbegrip van internetinformatie. Uit de uitkomsten van dit 

onderzoek blijkt, dat het stellen van vragen aan jezelf een gematigd positief effect lijkt te hebben op de 

mate van leesbegrip. Verder onderzoek naar manieren waarop leerlingen op een adequate manier met 

internetinformatie om kunnen gaan, is wenselijk vanwege de toenemende rol die internet speelt in het 

basisonderwijs (Wester & Smeets, 2011; Driessen, 2013). 

De lijst met vragen aan jezelf die door de leerlingen uit de experimentele groep is gebruikt, 

bestond uit inhoudsvragen over de informatie en vragen over de verwachting ten aanzien van de 

informatie. Het vermoeden is dat het effect van het stellen van vragen aan jezelf op de mate van 

leesbegrip van internetinformatie vergroot zal worden, wanneer een lezer zichzelf vragen stelt die 

gericht zijn op het activeren van de eigen voorkennis en op de afbeeldingen die behoren bij de 

informatie (Brand-Gruwel et al., 1998; Segers, 2016; Vernooy, 2012; Willingham, 2006). Daarnaast 

blijkt uit eerder onderzoek dat vragen die gericht zijn op het reflecteren op het eigen leesproces en die 

gericht zijn op de eigen beleving van de informatie, het positieve effect op de mate van leesbegrip 

vergroten (Coiro, 2003; Kuiper, 2007; Sutherland-Smith, 2002). Het is wenselijk om in een volgend 

onderzoek te onderzoeken of het effect van bovenstaande type vragen er toe bijdraagt dat de mate van 

leesbegrip vergroot wordt.  

In dit onderzoek is er voor gekozen om de interventie, het stellen van vragen aan jezelf, vorm 

te geven door leerlingen een lijst met 9 vragen te geven die zij zichzelf dienden te stellen. Deze 

werkwijze kan gebruikt worden tijdens het lezen van informatie, maar het lijkt meer wenselijk om 

leerlingen via een instructie het stellen van vragen tijdens het lezen van internetinformatie aan te leren. 

Voordeel hiervan zou zijn dat leerlingen deze leesstrategie zelfstandig bij verschillende 

informatiebronnen kunnen toepassen. Het is wenselijk om in een volgend onderzoek te onderzoeken 

op welke wijze de leesstrategie ‘stellen van vragen aan jezelf tijdens het lezen” geïnstrueerd kan 

worden aan basisschoolleerlingen zodat zij zelfstandig deze leesstrategie kunnen inzetten tijdens het 

lezen van internetinformatie. 
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 In dit onderzoek betrof het een relatief kleine steekproef met proefpersonen van vier groepen 7 

van een school. Het verdient aanbeveling om in een volgend onderzoek meerdere basisscholen uit 

meerdere plaatsen te laten deelnemen aan een onderzoek. Naast een grotere steekproef waarbij de 

gevonden resultaten beter vertaald kunnen worden naar de populatie leerlingen, kunnen ook de 

onderlinge verschillen tussen scholen voor wat betreft de mate van leesbegrip, woordenschatniveau en 

technisch leesniveau onderzocht worden. 
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Bijlage 1. Instructieblad controlegroep 

 

Schorpioenen zijn dieren die behoren tot de groep van 

insecten. Er zijn heel veel verschillende soorten schorpioenen 

maar alle schorpioenen hebben grijpscharen, een staart met 

een stekel die giftig is en acht poten. Alle schorpioenen zijn 

giftig en sommige soorten zijn zo giftig dat een beet van een 

schorpioen ook gevaarlijk kan zijn voor mensen. 

Om meer te weten te komen over de manier waarop schorpioenen leven, ga je een 

website met informatie over schorpioenen bekijken en lezen. Je krijgt hier 15 minuten 

de tijd voor.  

  

 

Ga naar de website https://natuurwijzer.naturalis.nl/ . 

 

 

1.Typ in het blok “typ hier wat je zoekt” de zin hoe leeft de schorpioen?  

2. Klik op de gevonden webpagina “Hoe leeft de schorpioen”  

3. Je hebt nu de juiste webpagina voor je. Bekijk en lees de informatie. 

1     2    3  

                                                              

                            

 

Klaar en nog tijd over? Bekijk en lees nogmaals de informatie die je gevonden hebt. 

 

 

Afbeeldingen afkomstig van: Waarlo N. (2017). Koningscobra. Natuurwijzer http://natuurwijzer.naturalis.nl. Naturalis Biodiversity Center. 

Geraadpleegd op 24 oktober 2017. 

https://natuurwijzer.naturalis.nl/
http://natuurwijzer.naturalis.nl/
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Bijlage 2. Instructieblad experimentele groep 

 

Schorpioenen zijn dieren die behoren tot de groep van 

insecten. Er zijn heel veel verschillende soorten schorpioenen 

maar alle schorpioenen hebben grijpscharen, een staart met 

een stekel die giftig is en acht poten. Alle schorpioenen zijn 

giftig en sommige soorten zijn zo giftig dat een beet van een schorpioen ook 

gevaarlijk kan zijn voor mensen. 

Om meer te weten te komen over de manier waarop schorpioenen leven, ga je een 

website met informatie over schorpioenen bekijken en lezen. Je krijgt hier 15 minuten 

de tijd voor. Tijdens het lezen van de informatie moet je jezelf een aantal vragen 

stellen, deze vragen staan op de volgende bladzijde in het blauw onder het kopje 

“het lezen van de informatie van de webpagina” 

 

 

Ga naar de website https://natuurwijzer.naturalis.nl/ . 

 

 

1.Typ in het blok “typ hier wat je zoekt” de zin hoe leeft de schorpioen?  

2. Klik op de gevonden web pagina “Hoe leeft de schorpioen”  

3. Je hebt nu de juiste webpagina voor je 

1     2    3  

                                                              

                            

 

 

 

Afbeeldingen afkomstig van: Waarlo N. (2017). Koningscobra. Natuurwijzer http://natuurwijzer.naturalis.nl. Naturalis Biodiversity Center. 

Geraadpleegd op 24 oktober 2017. 

https://natuurwijzer.naturalis.nl/
http://natuurwijzer.naturalis.nl/
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Stel jezelf tijdens het bekijken en lezen van de webpagina bij de verschillende 

onderdelen de volgende vragen. Je hoeft de antwoorden niet op te schrijven. 

 

 

Holenpikkers 

 Waar leven schorpioenen 

 Wat eten schorpioenen 

 Waar wonen schorpioenen 

 

Rustig aan 

 Waar zal dit stukje over gaan? 

 Wat doen schorpioenen wanneer er weinig voedsel is? 

 

Schorpioenenonderzoek 

 Waar zal de informatie achter deze link over gaan? 

 Waar gaat onderzoek van Arie van der Meijden over? 

 

Een kuiltje voor een dansje 

 Wat doen schorpioenen met hun scharen? 

 

Aanpassen is overleven 

 Hoe komt het dat schorpioenen goed kunnen overleven? 

 

 

 

 

 

Klaar en nog tijd over? Bekijk en lees nogmaals de informatie die je gevonden hebt 
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Bijlage 3. Leesbegripstoets “Hoe leeft de schorpioen” 

 

 

Naam: 

______________________________________ 

 

Je hebt net de web pagina “Hoe leeft de schorpioen” gelezen. 

De vragen hieronder gaan over de informatie die je gelezen hebt. Je mag bij vraag 3 en 5 de 

antwoorden op de lijn schrijven, bij de andere vragen kruis je de antwoorden aan die volgens 

jou goed zijn. 

Succes! 

 

 

1. Welke begrippen horen bij de zin “Schorpioenen overleven in de woestijn”?  

(er zijn meerdere antwoorden mogelijk, kruis de vakjes van de goede antwoorden 

aan) 

 

 zuinig met energie      

 oplichten onder uv-licht   

 paringsdans 

 schuilen in holen   

 jagen in de nacht   

 scharen als antennes 

 

 

2. Schorpioenen komen in de woestijn aan een eigen hol doordat: 

(er zijn meerdere antwoorden mogelijk, kruis de vakjes van de goede antwoorden 

aan) 

 

 Ze alleen ’s nachts gaan jagen op voedsel 

 Ze zelf holen maken 

 Ze in het hol gaan wonen van een prooi die ze hebben opgegeten 

 Ze goed kunnen overleven in de warmte van de woestijn 

 

 

 

 

 

3. Noem kenmerken waar je aan kunt zien hoe giftig een schorpioen is. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

4. Schorpioenen hebben scharen. Wat zijn redenen voor schorpioenen om deze 

scharen te gebruiken? 

(er zijn meerdere antwoorden mogelijk, kruis de vakjes van de goede antwoorden 

aan) 

 

 Het vangen van prooien 

 Het verkennen van de omgeving 

 Het graven van een hol 

 Het beschermen tegen de warmte 

 Het doden van prooien  

 

 

5. Schorpioenen leven al sinds de oudheid op de aarde. Noem een aantal redenen hoe 

het komt dat schorpioenen al zo lang op de aarde bestaan. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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6. Schorpioenen kunnen lang zonder voedsel en water omdat: 

(er is 1 goed antwoord) 

 ze niet zo veel voedsel nodig hebben als het warm is 

 ze zich aan kunnen passen aan de warmte 

 ze zuinig met hun energie kunnen omgaan 

 

 

 

. Dank je wel voor het maken van de vragen.  
 

Controleer of je je naam voor op het blad hebt gezet.  
Je levert het blad in en mag tot het einde van de les stillezen in je leesboek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EFFECT VAN HET STELLEN VAN VRAGEN AAN JEZELF TIJDENS HET LEZEN VAN INTERNETINFORMATIE 
OP HET LEESBEGRIP BIJ BASISSCHOOLLEERLINGEN 

37 
 

Bijlage 4. Antwoorden en score leesbegripstoets “Hoe leeft de schorpioen” 

 

1. Welke begrippen horen bij de zin “Schorpioenen overleven in de woestijn”?  

(er zijn meerdere antwoorden mogelijk, kruis de vakjes van de goede antwoorden 

aan) 

 

 zuinig met energie    1 punt     

 oplichten onder uv-licht   

 paringsdans 

 schuilen in holen    1 punt  

 jagen in de nacht    1 punt  

 scharen als antennes 

Bij het geven van een fout antwoord, wordt er een ½ punt van het totaal 

aantal punten afgetrokken 

 

2.     Schorpioenen komen in de woestijn aan een eigen hol doordat: 

(er zijn meerdere antwoorden mogelijk, kruis de vakjes van de goede antwoorden 

aan) 

 

 Ze alleen ’s nachts gaan jagen op voedsel 

 Ze zelf holen maken                 1 punt 

 Ze in het hol gaan wonen van een prooi die ze hebben opgegeten  1 punt 

 Ze goed kunnen overleven in de warmte van de woestijn 

Bij het geven van een fout antwoord, wordt er een ½ punt van het totaal 

aantal punten afgetrokken 

 

 

3.   Noem kenmerken waaraan je kunt zien of merken hoe giftig een schorpioen is 

 

Lange schaarpunten        1 punt 

De stand van de schaarpunten/omhoog houden van de schaarpunten 1 punt 

Heel giftige schorpioenen steken sneller     1 punt 
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4. Schorpioenen hebben scharen. Wat zijn redenen voor schorpioenen om deze 

scharen te gebruiken? 

(er zijn meerdere antwoorden mogelijk, kruis de vakjes van de goede antwoorden 

aan) 

 

 Het vangen van prooien   1 punt 

 Het verkennen van de omgeving  1 punt 

 Het graven van een hol 

 Het beschermen tegen de warmte 

 Het doden van prooien   1 punt 

Bij het geven van een fout antwoord, wordt er een ½ punt van het totaal 

aantal punten afgetrokken 

 

 

5. Schorpioenen leven al sinds de oudheid op de aarde. Noem een aantal redenen hoe 

het komt dat schorpioenen al zo lang op de aarde bestaan. 

 

Schorpioenen zijn goede jagers    1 punt 

Schorpioenen doen zuinig met hun energie  1 punt 

Schorpioenen passen zich aan hun omgeving aan 1 punt 

Schorpioenen hebben sterk gif    1 punt 

 

 

6. Schorpioenen kunnen lang zonder voedsel en water omdat: 

(er is 1 goed antwoord) 

 

 ze niet zo veel voedsel nodig hebben als het warm is 

 ze zich aan kunnen passen aan de warmte 

 ze zuinig met hun energie kunnen omgaan 1 punt 

Bij het geven van een fout antwoord, wordt er een ½ punt van het totaal 

aantal punten afgetrokken 

 

 

Totaal te behalen score: 16 punten 
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Bijlage 5. Mondelinge instructie controlegroep 

Instructie bij de start van het onderzoek: 

Fijn dat jullie mee willen doen met deze opdracht. Doordat jullie deze opdracht 

maken, kan ik ontdekken op wat voor manier jullie informatie op een website lezen 

en gebruiken.  

Jullie gaan zo informatie lezen op internet over schorpioenen. Schorpioenen zijn 

dieren die horen bij de groep van insecten. Er zijn heel veel verschillende soorten 

schorpioenen maar alle schorpioenen hebben grijpscharen, een staart met een 

giftige stekel en acht poten. Alle schorpioenen zijn giftig en sommige soorten zijn zo 

giftig dat een beet van een schorpioen gevaarlijk kan zijn voor mensen. 

Jullie krijgen zo een instructieblad met daarop geschreven hoe je de juiste website 

en de juiste webpagina, de bladzijde op internet waar de informatie over 

schorpioenen op staat, kunt vinden. Als je deze informatie gevonden hebt, wacht je 

nog even met lezen totdat je het teken krijgt dat je mag beginnen. Je krijgt in totaal 

15 minuten de tijd om de informatie te bekijken en te lezen.  

 

Instructie wanneer de tijd van het lezen van de informatie om is: 

De 15 minuten zijn om. Jullie mogen de website en de computer afsluiten.  

 

Instructie bij de leesbegripstoets: 

Jullie krijgen een blad met 6 vragen over de informatie die je net gelezen hebt. Je 

gaat de vragen maken en je hebt hier een half uur de tijd voor.  

Je krijgt geen cijfer voor deze opdracht, het is wel belangrijk dat je zo goed als je 

kunt de vragen beantwoord. Als je klaar bent, mag je het blad bij mij inleveren en 

mag je even stillezen in je leesboek. Succes! 
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Bijlage 6. Mondelinge instructie experimentele groep 

Instructie bij de start van het onderzoek: 

Fijn dat jullie mee willen doen met deze opdracht. Doordat jullie deze opdracht 

maken, kan ik ontdekken op wat voor manier jullie informatie op een website lezen 

en gebruiken.  

Jullie gaan zo informatie lezen op internet over schorpioenen. Schorpioenen zijn 

dieren die horen bij de groep van insecten. Er zijn heel veel verschillende soorten 

schorpioenen maar alle schorpioenen hebben grijpscharen, een staart met een 

giftige stekel en acht poten. Alle schorpioenen zijn giftig en sommige soorten zijn zo 

giftig dat een beet van een schorpioen gevaarlijk kan zijn voor mensen. 

Jullie krijgen zo een instructieblad met daarop geschreven hoe je de juiste website 

en de juiste webpagina, de bladzijde op internet waar de informatie over 

schorpioenen op staat, kunt vinden. Op dit blad staan in het blauw ook vragen die te 

maken hebben met de informatie op de webpagina. Deze “blauwe” vragen moet je 

jezelf tijdens het lezen van de informatie stellen, de vragen zijn per alinea ingedeeld. 

 Als je deze informatie gevonden hebt, wacht je nog even met lezen totdat je het 

teken krijgt dat je mag beginnen. Je krijgt in totaal 15 minuten de tijd om de 

informatie te bekijken en te lezen.  

 

Instructie wanneer de tijd van het lezen van de informatie om is: 

De 15 minuten zijn om. Jullie mogen de website en de computer afsluiten.  

 

Instructie bij de leesbegripstoets: 

Jullie krijgen een blad met 6 vragen over de informatie die je net gelezen hebt. Je 

gaat de vragen maken en je hebt hier een half uur de tijd voor.  
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Je krijgt geen cijfer voor deze opdracht, het is wel belangrijk dat je zo goed als je 

kunt de vragen beantwoord. Als je klaar bent, mag je het blad bij mij inleveren en 

mag je even stillezen in je leesboek.  Succes! 
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Bijlage 7. Histogrammen vaardigheidsscores en leesbegripsscore per conditie 

 

                 
Figuur 3. Score leesbegripstest experimentele                   Figuur 4. Score leesbegripstest controle 

               groep            groep 

 

                                                                               

                 
Figuur 5. Vaardigheidsscore woordenschat  Figuur 6. Vaardigheidsscore woordenschat 

    experimentele groep                    controle groep 

 

                                                                                                                                                                                                   

                         

     

 

 

         

 

 

        

 
Figuur 7. Vaardigheidsscore technisch   Figuur 8. Vaardigheidsscore technisch 

       lezen experimentele groep       lezen controle groep 

 


