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Voorwoord

Kunt u zich dit nog herinneren van de basisschool? Met enige regelmaat klopte een ‘speciale’ juf

aan de deur van het klaslokaal. Deze remedial teacher wandelde vervolgens de les binnen en

noemde de naam van ‘de uitverkorene’. Dit kind mocht dan met deze mevrouw mee naar een

apart kamertje om leuke spelletjes te doen. De rest van de klas bleef enigszins jaloers achter, die

moest gewoon door met rekenen of taal. Aanvankelijk leek mij dat ook wel wat, het doorbreken

van die dagelijkse sleur, die extra aandacht en spelletjes. Maar ik was snel genezen toen ik zelf

aan de beurt was.

Ik heet Remo en kon de ‘r’ niet goed zeggen. Mijn vriendjes hebben zelfs jarenlang gedacht dat

ik Hemo heette. In de ogen van mijn meester en juf had ik dus een probleem. Daarom kreeg ik

allerlei stemoefeningen om de ‘r’ beter te leren uitspreken. Al snel sloeg de afgunst om in een

gevoel van schaamte. Ik voelde me een kind met een probleem. Anders dan anderen. Eigenlijk

wilde ik gewoon bij de rest horen, de motivatie om naar ‘het kamertje’ te gaan nam dan ook met

de week af.

Op veel scholen wordt nog steeds remedial teaching buiten het klaslokaal toegepast. Op sommige

scholen doet men dit echter tijdens de lessen in het klaslokaal. Een voorbeeld hiervan is de

methode Hulp op Maat (HoM). Met behulp van deze benadering probeert men de reken- en taal-

vaardigheden én de algemene cognitieve vaardigheden te verbeteren. De bedenkers van deze

methode gaan ervan uit dat het meeste effect te verwachten valt van een gecombineerde aanpak

van de algemene én specifieke leervoorwaarden. Dit betekent dat de methode HoM de leerlin-

gen in één pakket trainingsprogramma’s biedt die gericht zijn op diverse informatieverwer-

kingsvaardigheden en taal- en rekenvaardigheden. Deze trainingsprogramma’s worden op de

computer aangeboden. Het aanbod van de trainingsprogramma’s is aangepast aan het niveau

en aan de specifieke leerproblemen van de leerlingen. 

In dit proefschrift wordt het effect van de methode HoM vergeleken met de reguliere benade-

ring. Om het effect te kunnen bepalen hebben 106 vmbo-leerlingen met leerproblemen gewerkt

met deze experimentele methode. Hun resultaten zijn vergeleken met die van 95 leerlingen die

gewerkt hebben met de reguliere benadering.

De conclusie uit dit onderzoek is dat de Experimentele groep die oefende met de methode HoM
een grotere vooruitgang boekte op de leervaardigheden visuele informatieverwerking, begrij-

pend lezen en rekenen, dan de Controlegroep. Wat betreft de verbale informatieverwerking en

spelling is er vrijwel geen verschil tussen beide groepen gevonden. De methode HoM had wel in

enige mate positieve effecten op de leerprestaties. De leerlingen die gewerkt hebben met de

methode HoM haalden vergelijkbare rapportcijfers, maar slaagden voor een hoger eindexamen-

niveau. De invloed van de methode HoM ten opzichte van de behaalde leerprestaties is echter

beperkt. Vooral lwoo-leerlingen met een lage beginvaardigheid blijken een moeilijke groep om

resultaten mee te boeken. Bij deze leerlingen blijft het gemiddelde rapportcijfer dalen en slaagt

een groot deel niet op voldoende niveau. Om dit op te lossen zal het programma Multitrainer
inhoudelijk bijgeschaafd en de implementatie van de methode HoM verbeterd kunnen worden. 

Een vroegtijdige, geïntegreerde interventie wordt aanbevolen, zolang en zoveel als nodig is.

Daarvoor zou de huidige ongedifferentieerde zorgstructuur in het lwoo doorbroken moeten

worden. Gezien de beperkte bijdrage van de methode HoM aan de leerprestaties zullen er ook

andere veranderingen in het vmbo moeten plaatsvinden. Zo zou het wenselijk zijn om bij de

inrichting van de leeromgeving meer rekening te houden met de mogelijkheden en de motivatie
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van de leerlingen met lwoo, zodat hun competenties voor een toekomstig beroep vergroot worden.

Ik hoop dat dit proefschrift eraan bijdraagt om juist voor deze leerlingen te blijven zoeken naar

nieuwe methoden of aanpassingen van bestaande methoden. Niet uit barmhartigheid, maar

omdat iedere leerling recht heeft op effectief en attractief onderwijs.

Bij het schrijven van dit proefschrift heb ik hulp gehad van een aantal mensen. Allereerst noem ik

de bedenker en ontwikkelaar van de methode Hulp op Maat, dr. R. de Groot. Roel heeft de afgelopen

jaren het onderzoek gesteund. Toch bevreemdt het me niet dat hij enigszins teleurgesteld is in

de snelheid waarmee ik mijn proefschrift voltooid heb. Zelf draait hij er namelijk zijn hand niet

voor om een boek in twee weken te schrijven. En de zes jaren die ik ervoor nodig had, zullen in

zijn ogen wel té lang zijn. 

Ten tweede mijn beide promotoren, prof. dr. K.P. van den Bos en prof. dr. H. Nakken. Zij zijn

veteranen op het gebied van leerproblemen en het begeleiden van promovendi. Kees van den

Bos is een gepassioneerd onderzoeker en hij heeft geprobeerd mij meer ‘wetenschappelijk’ te

laten schrijven. Hij legde daarbij de lat hoog en ik ben ervan overtuigd dat hij het maximale uit

mij heeft weten te halen. Vooral raakte ik onder de indruk van zijn passie voor het doen van

onderzoek. Han Nakken is een meester in het leggen van de zere vinger op onlogische redene-

ringen. Er heeft zich dankzij hem een stemmetje in mijn hoofd genesteld dat voortdurend de

vraag stelt: is dat wel zo?

Ten derde de statistische grootmeesters. Dr. Henk Lutje Spelberg heeft vooral bij de opzet van

het proefschrift meegedacht. Toen hij het te druk kreeg, is het estafettestokje overgenomen door

dr. Mark Huisman. Mark is een statisticus die het bijzondere talent heeft om een ingewikkelde

materie zeer begrijpelijk uit te leggen. 

Dan resten nog de mensen met andere talenten. Dr. Bert Mombarg had de begeleidingsvaardig-

heden om een vrijwel gestrande promovendus weer vlot te trekken. Helaas moet ik constateren

dat niet alle eigenschappen automatisch overgaan van vader op zoon. Zijn taalvaardigheid heb

ik niet van hem geërfd, maar ik heb er wél gebruik van mogen maken. Ook Jacqueline Buquet,

Mieke Klunder en Bertus Takens ben ik veel dank verschuldigd. Zij hebben alle teksten nauwgezet

doorgekamd en de lezer behoed voor grammaticale onrechtmatigheden.

Tot slot: mijn wederhelft en mijn beide kinderen. Vaak heeft Detta moeten accepteren dat ik na

het avondeten naar mijn werkkamer verdween. Daarnaast was mijn humeur nog wel eens afhan-

kelijk van de niet altijd positieve beoordeling die ik op een ingeleverd hoofdstuk ontvangen had.

Voor jullie geduld en liefde wil ik jullie alle drie bedanken. 

Remo Mombarg

Groningen, mei 2007
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1 Inleiding

Het voortgezet onderwijs in Nederland is de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. Dit is

een gevolg van het gedachtegoed dat ten grondslag ligt aan het project ‘Weer samen naar school’

en de ontwikkeling van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). De overheid

tracht hiermee te bewerkstelligen dat zoveel mogelijk leerlingen het onderwijs met een diploma

afsluiten. Een gevolg van dit overheidsbeleid is dat leerlingen die voorheen naar een school voor

leer- en opvoedingsmoeilijkheden (vso-lom/mlk) gingen, of naar het individueel voorbereidend

beroepsonderwijs (i-vbo), nu naar het vmbo gaan. 

In het vmbo krijgen de leerlingen een theoretische opleiding, een grote hoeveelheid nieuwe

vakken en leerstof, waarvan men zich af kan vragen of die aansluiten bij hun vaardigheden en

interesses (Harskamp, Suhre & Tjeerdema, 2000; Kemme, Wijers & Jonker, 2003; Sociaal

Cultureel Planbureau, 2003; Weenink, 2003). Daarnaast krijgen de leerlingen voor de verschil-

lende vakken ook nogal wat docenten. Men mag aannemen dat er sprake is van verschillen in de

pedagogische en didactische aanpak, het tempo waarin en het niveau waarop lesgegeven wordt.

Het laat zich aanzien dat deze omstandigheden voor veel leerlingen struikelblokken vormen.

Anticiperend op deze problemen is door de overheid (OC&W) in 1999 het leerwegondersteu-

nend onderwijs (lwoo) ingevoerd. Hiermee beoogde men ook de leerlingen met leerproblemen

in staat te stellen om het vmbo met een diploma af te ronden. Deze leerwegondersteuning vindt

voornamelijk plaats in de eerste twee jaren van het vmbo en is gericht op het verminderen van de

eerder ontstane leerachterstanden. We kunnen constateren dat deze hulp vooral is gericht op de

leerling en dat andere onderwijsvariabelen, zoals de leerkracht, leerstof en onderwijsorganisatie

(Reid, 1988) min of meer buiten beschouwing blijven. Feitelijk is de vormgeving van het lwoo

dus beperkt gebleven tot hulp aan de leerling.

In dit proefschrift gaan wij nader in op de vraag of deze op de leerling gerichte ondersteuning

effectief is. Hierbij worden twee ondersteuningsbenaderingen beschreven, die vervolgens in

een empirisch onderzoek op effect vergeleken worden. De eerste (en ook vigerende) benadering

is een op specifieke leervakken gerichte ‘remedial teaching’ buiten het reguliere klassenver-

band. De inhoud is hierbij veelal afkomstig uit de gangbare leermethoden voor groep zes tot en

met groep acht van de basisschool (Henneman, Kleijnen & Smits, 2004; Kervezee, 2003;

Kleijnen, 1997; Mulder, De Boom, Heyl, Klatter & Severiens, 2003). De leerstof wordt dus min of

meer herhaald. 

De tweede benadering bestaat uit de methode Hulp op Maat (HoM; De Groot, Heethuis &

Koekkoek, 1996). Deze methode beoogt het verbeteren van de reken- en taalvaardigheden én van

de algemene cognitieve vaardigheden (visuele en verbale informatieverwerking). De auteurs

van deze methode gaan ervan uit dat het meeste effect te verwachten valt van een gecombineerde

aanpak van de algemene en specifieke leervoorwaarden. 

Niet alleen de gebieden die de methoden bestrijken lopen uiteen, ook de aanpak is verschillend.

HoM biedt de leerlingen in één pakket trainingsprogramma’s gericht op de verbetering van

vaardigheden om informatie te verwerken, taalvaardigheid en rekenen. De trainingsprogramma’s

worden op de computer aangeboden. Hierbij is het aanbod aangepast aan het niveau en aan de

specifieke leerproblemen van de leerlingen. Naast een inhoudelijk en didactisch verschil tussen

beide benaderingen is er ook een organisatorisch verschil. De methode HoM wordt niet ná,

maar tijdens de reguliere lessen aangeboden en vervangt hiermee een deel van de lessen.

Er zijn echter nog geen formele evaluatiestudies naar genoemde benaderingen verricht. HoM is
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weliswaar in een experimenteel stadium bij leerlingen met lwoo toegepast, maar tot dusver niet op

effectiviteit onderzocht. Het centrale doel van dit proefschrift is het vaststellen van het effect van

de methode HoM in vergelijking met reguliere methoden. De centrale onderzoeksvraag luidt:

Wat is, in vergelijking met de reguliere methode, het effect van de methode HoM op de leervaardigheden
en de leerprestaties van leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs in het vmbo krijgen?

Van deze centrale onderzoeksvraag worden drie subvragen afgeleid. De eerste subvraag is gericht

op de directe effecten van de methode HoM. We gaan hierbij uit van de term ‘directe effectmeting’,

zoals deze ook gehanteerd wordt in de interventie-evaluatieliteratuur (bijv. Rosenshine & Meister,

1994; Van den Bos, Nakken, Nicolay & Van Houten, 2007). In deze opvatting wordt met directe

effectmeting het rechtstreeks effect van de methode op de getrainde variabele bedoeld. Zo wordt

bijvoorbeeld het effect van de rekenoefeningen gemeten met behulp van een rekentoets, die de

beheersing van de geoefende vaardigheden meet. De eerste deelvraag luidt: 

Zijn bij leerlingen die lwoo ontvangen de algemeen cognitieve vaardigheden van verbale, visuele infor-
matieverwerking en de specifieke leervaardigheden (taal en rekenen) met de methode HoM te trainen,
en hoe verhouden de resultaten zich tot de Controlegroep?

Leerinterventieprogramma’s beogen niet alleen de getrainde vaardigheden te versterken maar

ook generalisatie naar concrete ‘schoolleerprestaties’ te bewerkstelligen. Dit worden ‘transfer-

effecten’ genoemd. In deze studie verstaan we onder schoolleerprestaties de rapportcijfers en

examenresultaten. Dit leidt tot de tweede deelvraag: 

Wat is, in vergelijking met de reguliere benadering, het transfereffect van de methode HoM op de school-
leerprestaties van leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs in het vmbo krijgen?

Tot slot zijn we geïnteresseerd in welke mate de leerprestaties van de leerlingen met lwoo aan

het einde van het vmbo zijn te voorspellen. We gaan hierbij uit van variabelen op de gebieden

van leerlingkenmerken en toegepaste interventiemethode. De leerlingkenmerken omvatten

intelligentie, leerachterstanden en sociaal-emotioneel gedrag. De kwestie is, welke toegevoegde

waarde de methode HoM hierbij heeft. De derde deelvraag die we stellen luidt: 

In welke mate zijn de leerprestaties van lwoo-leerlingen te voorspellen op basis van leerlingkenmerken
en de methode HoM?

Bovenstaande onderzoeksvragen hebben de indeling van dit proefschrift bepaald. Allereerst

worden in hoofdstuk twee de achtergronden beschreven van problemen met leren van lwoo-

leerlingen. In samenhang hiermee wordt een overzicht gepresenteerd van theorieën en behan-

delingsmogelijkheden op het gebied van algemeen cognitieve vaardigheden (verbale en visuele

informatieverwerking) en de specifieke leervaardigheden (taal en rekenen). Vervolgens wordt

in het derde hoofdstuk nagegaan welke behandelingsopties er in de methode HoM gekozen

zijn. In het vierde hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet besproken. Achtereenvolgens worden

deelnemers, meetinstrumenten, interventie, onderzoeksprocedure en het onderzoeksdesign

beschreven. In hoofdstuk vijf komen de resultaten van de effectbepalingen aan de orde. In het

laatste hoofdstuk worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voor de aanpassing

van Hulp op Maat en voor verder onderzoek.

10
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2 Leerproblemen in het vmbo

2.1 Inleiding

Vóór 1999 werden leerlingen van twaalf jaar en ouder met leerproblemen opgevangen in het

individueel voorbereidend beroepsonderwijs (i-vbo) of in het voortgezet speciaal onderwijs. De

nieuwe Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) beoogde zulke leerlingen zoveel mogelijk binnen

het reguliere onderwijs op te vangen. Daardoor is in de periode van 1995 tot 2005 hun aantal ver-

dubbeld tot 82.000 leerlingen (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2005). 

Om hen daar te ondersteunen is het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) ontwikkeld. Dit

houdt in dat deze leerlingen naast het reguliere onderwijs hulp krijgen voor hun leerproblemen.

Veelal wordt hierbij gebruikgemaakt van bestaande remedial teaching methoden. Die zijn echter

niet afgestemd op deze doelgroep. Om te bepalen welke hulp wél adequaat is, moet allereerst

gekeken worden naar de aard van de problemen van deze leerlingen. Deze kwestie wordt

besproken in 2.2. Vervolgens zal nader ingegaan worden op een drietal leerbeperkingen van

deze leerlingen. Deze komen aan de orde in paragrafen over oorzaken en effectieve interventie-

mogelijkheden op het gebied van informatieverwerking (2.3), de taalvaardigheden (2.4) en de

rekenvaardigheden (2.5). De laatste paragraaf (2.6) bestaat uit een overzicht van interventies die

geschikt zijn om de problemen met het leren bij leerlingen met lwoo te verminderen. 

2.2 Kenmerken van leerlingen met lwoo

Het vmbo begint met de basisvorming. Deze basisvorming duurt twee schooljaren en biedt alle

leerlingen in het voortgezet onderwijs dezelfde vakken. Dit houdt in dat deze leerlingen méér

vakken krijgen dan op de basisschool en op een actievere en zelfstandiger manier moeten leren.

Aan het eind van de tweede klas kiezen de leerlingen een leerweg en een sector. Er zijn vier leer-

wegen: de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte, de gemengde en de theoretische

leerweg. Naast de vier leerwegen is er leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Dit onderwijs is

bestemd voor leerlingen die in principe voldoende capaciteiten hebben om een vmbo-diploma

te halen, maar door hun leerachterstanden of gedragsproblemen geremd worden bij het behalen

van een diploma. Lwoo-leerlingen volgen onderwijs in een van de genoemde vier leerwegen en

krijgen daarnaast ondersteuning. 

Op deze manier tracht men ervoor te zorgen dat ook deze leerlingen een diploma halen, dat de

kansen op de arbeidsmarkt vergroot worden en er meer doorstroommogelijkheden benut worden.

Enkele jaren na de invoering van het vmbo bleek echter dat dit nieuwe onderwijstype de hoge

verwachtingen niet inloste (Littooij, Engbers & Bannenberg, 2004; Marijnissen, Vergeer, Van

Dijk & Van de Flier, 2003). Weliswaar is het aantal leerlingen dat uitvalt gedaald, maar het uitval-

percentage van leerlingen met leerproblemen is meer dan verdubbeld: van 8,1 naar 16,7%

(Interdepartementaal Beleidsonderzoek, 2006). Een deel van deze uitvallers komt terecht in

zogenoemde leerwerktrajecten. Zij mogen in het derde en vierde jaar een groot deel van hun

onderwijsprogramma volgen bij een bedrijf, maar halen geen diploma. De lwoo-leerlingen die

wel doorstromen naar het mbo zijn echter ook niet allemaal succesvol. Aan het eind van hun

leerplichtige periode heeft van alle lwoo-leerlingen ongeveer 38 procent minder dan ‘niveau

twee’ gehaald. Niveau twee wordt gezien als een basale startkwalificatie voor de arbeidsmarkt
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(Kervezee, 2003; Midden en Klein Bedrijf Nederland, 2002). Blijkbaar heeft de leerwegonder-

steuning er niet voor gezorgd dat ze hun schoolloopbaan succesvol af konden sluiten. In dit ver-

band is de vraag gerechtvaardigd of de programma’s wel voldoende berekend zijn op de

problemen van kinderen met leerachterstanden. Om een antwoord te kunnen geven op deze

vraag, brengen we eerst de problemen met het leren van deze leerlingen in kaart om vervolgens

te zoeken naar interventies die hierop aansluiten. 

Problemen met het leren
Een eerste verklaring voor de problemen met het leren kan worden gezocht bij de algemene cogni-

tieve vaardigheid om informatie te verwerken. In het vmbo moet veel meer informatie verwerkt

worden dan op de basisschool. Leerlingen met lwoo hebben problemen met diverse aspecten van

informatieverwerking. Zo komt het veelvuldig voor dat ze moeite hebben met het waarnemen en

onthouden van informatie, met de concentratie en het strategisch aanpakken van een taak.

Daarnaast kunnen ze slecht samenhang ontdekken en hebben problemen om verworven vaardig-

heden te generaliseren naar andere taken (De Groot & Mombarg, 2000; Hamstra & Van den Ende,

2006; Reid & Stone, 1991; Ruijssenaars, 2001; Van der Leij, 1998). Bovendien zijn ze niet goed in

staat om eigen leerprocessen efficiënt en effectief te sturen (Wong & Butler, 1996). Dit zijn alle-

maal aspecten van het leren waar juist in het vmbo een toenemend beroep op gedaan wordt.

Een tweede verklaring voor de leerproblemen is een niet toereikende taal- en rekenvaardigheid.

Alle leerlingen die toegelaten worden tot het lwoo, hebben een leerachterstand van vijftien tot

dertig maanden ten opzichte van de gemiddelde ontwikkeling aan het einde van de basisschool

(60 maanden). Dit werd gemeten met behulp van de CITO-toets (2000). Deze achterstand

bestaat uit een onvoldoende ontwikkeling van het technisch en/of begrijpend lezen, het spellen

en/of het inzichtelijk rekenen. 

Tabel 2.1 Gemiddelde achterstand (M) en standaarddeviatie (SD) ten opzichte van de gemiddelde ont-

wikkeling in maanden op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en

inzichtelijk rekenen van leerlingen bij toelating tot het lwoo (bron: Melis, 2003, Tabel 7.2, 84)

De bovenstaande tabel laat zien dat de gemiddelde leesachterstand van lwoo-leerlingen 23,7

maanden is. Hun leesniveau is vergelijkbaar met dat van leerlingen bij aanvang van groep zes.

Dit is onvoldoende om de teksten die in het vmbo aangeboden worden, te lezen en te begrijpen.

Zij hebben moeite om snel en accuraat de lettertekens om te zetten naar betekenis. Dit hangt

samen met een achterstand in algemene woord- en taalkennis, waardoor de achterstand op lees-

gebied toeneemt (Kleijnen, 1998; Ruijssenaars, 2001). Ook hun schrijfvaardigheid is beperkt.

Het grote aantal spelfouten maakt dat schrijfproducten door anderen minder goed begrepen

worden. Daarnaast moet de leerling zoveel aandacht aan de spelling besteden dat de inhoudelijke

kwaliteit van de tekst laag blijft. Uit de tabel komt ook naar voren dat de rekenvaardigheid tekort-

Achterstand M SD 

Technisch lezen 23.7 12.75 

Begrijpend lezen 25.5 10.71 

Spelling 18.9 11.28 

Inzichtelijk Rekenen 18.3   7.95
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schiet. Wanneer basale rekenvaardigheden niet uitgevoerd kunnen worden, loopt de leerling

vast bij de moeilijker opgaven. Dit geldt vooral voor de verplichte vakken wis-, natuur- en schei-

kunde in de eerste leerjaren van het vmbo, maar eveneens als de leerling daarna kiest voor de

sector techniek. Natuurlijk proberen de leerkrachten wat te doen aan deze achterstanden. Veel

leerlingen met lwoo krijgen hulplessen. Deze ondersteuning bestaat veelal uit het opnieuw aan-

bieden van de oefenstof van de basisschool. De vraag is echter of deze aanpak toereikend is om

de stagnatie in het leren op te heffen. 

Een derde verklaring voor de leerproblemen is het sociaal-emotionele gedrag van leerlingen

met lwoo. Van deze leerlingen blijkt 54% deze problemen te hebben (Melis, 2003). In diverse

studies wordt de relatie tussen sociaal-emotioneel gedrag en leerproblemen gelegd (o.a.

Hoogenkamp & Struiksma, 2003; Kravetz, Faust, Lipshitz & Shalhav, 1999). Onvoldoende vaar-

digheid in de omgang met medeleerlingen en leerkrachten heeft vaak tot gevolg dat een leerling

minder ondersteuning bij zijn leerproces krijgt. De gebrekkige vaardigheid uit zich soms zelfs

in agressief gedrag gericht op medeleerlingen en leerkrachten. Dit vormt een ernstige belem-

mering voor een veilig leerklimaat. De ernst wordt duidelijk uit het onderzoek van de Inspectie

van Onderwijs (2002). Deze inspectie constateert dat op 38% van de scholen maandelijks inci-

denten (beschadiging en diefstal tot zeer ernstig fysiek geweld) plaatsvinden. Op 10% van de

scholen zijn er zelfs wekelijks problemen (op havo/vwo is dit slechts 1%). Daarnaast zorgt het

falen van leerlingen met lwoo op schooltaken voor een verminderde zelfwaardering, een nei-

ging tot vermijden van leertaken en een afnemende actieve leerhouding. De negatieve zelfwaar-

dering kan zelfs leiden tot ernstige ongemotiveerdheid, gedragsproblemen en spijbelen.

Aangezien de sociaal-emotionele problemen groot zijn en in ernstige mate het leerproces kunnen

belemmeren, zou het wenselijk zijn om hier zowel op de basisschool als op het vmbo meer tijd

van het schoolse curriculum aan te besteden. Voor een succesvolle deelname aan de maatschappij

zijn deze sociaal-emotionele vaardigheden minstens zo belangrijk als de beheersing van

schoolse vakken, zoals Frans, wiskunde, economie, Duits en aardrijkskunde. 

Samenvatting 
Veel problemen met leren kunnen herleid worden tot onvoldoende vaardigheden op het gebied

van informatieverwerking, taal, rekenen en sociaal-emotioneel gedrag. In de volgende paragrafen

gaan wij in op de vraag of en hoe de informatieverwerking, de taal- en de rekenvaardigheid van

leerlingen met lwoo getraind kunnen worden.

2.3 Informatieverwerkingsproblemen

In de inleiding kwam naar voren dat leerlingen met lwoo in het algemeen moeite hebben om

informatie te verwerken. In navolging van Bransford, Brown en Cocking (2000), Ruijssenaars

(1992) en Been (1991) beschouwen wij de informatieverwerking als een verzamelnaam voor een

aantal processen, zoals waarnemen, verwerken en uitvoeren. Bij het onvoldoende beheersen

van één of meerdere deelprocessen kan een taak niet adequaat uitgevoerd worden. Exacte gege-

vens over het aantal lwoo-leerlingen dat met deze problemen kampt, zijn niet beschikbaar. Wel

is bekend dat een kwart van hen afkomstig is uit het speciaal basisonderwijs. Een van de ken-

merken van deze leerlingen is juist een gebrekkige informatieverwerking (Schaap-Hummel,
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Klop & Van der Zwaal, 2000). We mogen dus aannemen dat het aantal leerlingen met deze pro-

blematiek substantieel is. 

Achterstanden in informatieverwerking hoeven nog niet automatisch te leiden tot de noodzaak

om ze weg te werken door middel van speciale training. Het is nog maar de vraag in hoeverre de

informatieverwerking daarmee verbeterd wordt en of deze vaardigheid onmisbaar is om beter

te kunnen leren. Helaas geeft de onderzoeksliteratuur hier geen eenduidig antwoord op. Zo zijn

enkele auteurs (American Academy of Pediatrics, 1998; Braams, 1998; Vellutino, Fletcher,

Snowling & Scanlon, 2004) van mening dat behandeling van de informatieverwerking niet de

meest effectieve manier is om deze problemen aan te pakken. Volgens hen zou men zich bezig

moeten houden met een meer taakgerichte benadering. Zij bepleiten een ‘direct instruction of

academic skills’ (Swanson, Hoskyn & Lee, 1999). Dit houdt in dat vooral de schoolse vaardigheden,

zoals rekenen en taal, getraind zouden moeten worden. Een aparte training van informatiever-

werking is volgens genoemde auteurs dan ook weinig zinvol. 

Een argument om de informatieverwerking juist wél apart te trainen, komt voort uit de eisen die

het vmbo aan de leerling stelt. In het vmbo gaat het namelijk niet alleen om technische reken- en

taalvaardigheden, maar ook om de vaardigheid om snel en probleemloos grote hoeveelheden

nieuwe informatie te verwerken. De leerlingen krijgen immers vijftien verschillende vakken

met voor elk vak aparte boeken, huiswerk en proefwerken. Diverse onderzoekers toonden aan

dat problemen met visuele en auditieve waarneming de hoeveelheid en de kwaliteit van de

informatieverwerking vertragen (Callu, Giannopulu, Escolano, Cusin, Jacquier-Roux &

Dellatolas, 2005; Eden, Stein, Wood & Wood, 1995; Martos & Villa, 1990; Stein, Richardson &

Fowler, 2000). Zo ontdekten Stein et al. (2000) dat bij veel leerlingen die moeite hebben met het

dieptezien, de afstemming van informatie tussen beide ogen verstoord is. Deze problemen

bemoeilijken een vlotte wisseling tussen het op het bord en in het schrift kijken. De bovenge-

noemde auteurs gaan ervan uit dat specifieke training van visuele en auditieve waarneming de

verwerking van de informatie versnelt.

Zowel voor- als tegenstanders kunnen hun argumenten echter niet staven met onderzoek bij de

lwoo-leerlingen. Wel is veel onderzoek gedaan bij leerlingen met specifieke leerproblemen,

zoals dyslexie. Het is nog maar de vraag of deze onderzoeksresultaten ook gelden voor lwoo-

leerlingen die geen aanwijsbare specifieke problemen hebben. Vaak hebben lwoo-leerlingen

naast taal- en rekenproblemen ook moeite met algemene cognitieve vaardigheden, zoals verba-

le informatieverwerking en geheugenstrategieën. Aangezien zij op meer gebieden nogal eens

achterstanden hebben, ligt het voor de hand om de behandeling te richten op alle aspecten.

Hiertoe behoort ook de vaardigheid om informatie te verwerken. Zolang deze nog niet geauto-

matiseerd is, zal dit volgens de voorstanders van informatieverwerkingstraining een struikel-

blok vormen bij het aanleren van de meer specifieke taal- en rekentaken.

Wanneer wordt geconstateerd dat lwoo-leerlingen tekorten hebben in het verwerken van infor-

matie is het de vraag of deze informatieverwerking verbeterd moet worden en met welke methode

dit dan zou kunnen. Het lijkt ons om die reden interessant om te bepalen welke methode daar-

voor gebruikt kan worden en wat dat dan oplevert.

Waarneming
Bij de training van informatieverwerking kan onderscheid gemaakt worden in visuele en verba-

le informatieverwerking. Met betrekking tot visuele informatieverwerking is er veel onderzoek
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gedaan naar de verbetering van de oogbeweging. Door training van de oogsaccades, oogfixaties

en oogvergentie werd vooruitgang in het waarnemingsproces gevonden (Rayner, 1997; Stein et al.,

2000). Vooral voor leerlingen met dyspraxie lijkt deze trainingsvorm succesvol te zijn. Uit onderzoek

(Hurst, Van de Weyer, Smith & Adler, 2006) blijkt dat hiermee de visueel-ruimtelijke informatie-

verwerking te verbeteren is.

In sommige onderzoeken worden bij de training van de waarneming ook verbeteringen van het

leesproces geconstateerd. Zo heeft training van de oogbewegingen bij leerlingen met een zwakke

leesvaardigheid wel effect volgens enkele onderzoekers (o.a. Marrs & Patrick, 2002; Rounds,

Norris & Manley, 1991). Maar anderen konden geen verbetering van de leesvaardigheid consta-

teren (o.a. Keogh & Pelland, 1985; Levine, 1984; Vellutino, Fletcher, Snowling & Scanlon, 2004).

In Nederland volgt de Commissie Dyslexie van de Gezondheidsraad (1995) het advies van de

American Academy of Pediatrics (1992, 1998) en noemt de verbetering van de leesvaardigheid

middels de training van de oogbewegingen zelfs een ‘dwaalweg’. 

In de ogen van de voorstanders van de oogtraining (o.a. Marrs & Patrick, 2002) zijn de verschillen

in effect toe te wijzen aan de vorm van de behandeling. In onderzoeken met ‘negatieve’ bevin-

dingen wordt alleen gerapporteerd over eenzijdige training van oogbewegingen, terwijl bij de

andere onderzoeken ook gebruik wordt gemaakt van training van de basale taalvaardigheden.

Volgens de voorstanders van deze aanpak moet een training van oogbewegingen altijd in com-

binatie met specifieke taal- en rekenvaardigheden gedaan worden. Deze leergangen zijn (in

Nederland) veelal gebaseerd op de theorie van Bakker (1998) die veel onderzoek heeft gedaan

naar het beïnvloeden van de visuele en verbale informatieverwerking. Kenmerkend hierbij is de

opbouw van eenvoudige naar meer complexe inhoudelijke informatieverwerking. Zo wordt

eerst oogbewegingtraining en vervolgens woordtraining aangeboden. Uit diverse studies over

de werking van deze training blijkt de effectiviteit (Bakker, Bouwma & Gardien, 1990; Lorusso,

Facoetti & Molteni, 2004; Van den Bungelaar & Van der Schaft, 2000). 

Naast de visuele informatieverwerking kan men ook de verbale informatieverwerking trainen.

Hierbij staat opnieuw de relatie met de taalvaardigheid ter discussie (Vellutino et al., 2004). Maar

er is wel consensus over de training van klanken in combinatie met letters en woorden. Zo heeft

Cunningham (1990) onderzoek gedaan naar programma’s die de fonologische regels versterken.

Zij toonde aan dat het expliciet trainen van de koppeling tussen klanken en woorden een verbe-

tering van de leesvaardigheid geeft. Hierbij werd gebruikgemaakt van rijm en plaatjes. 

Tot slot is er onderzoek gedaan naar het effect van gecombineerde verbale en visuele vaardig-

heidstraining. O’Dea (1998) en Erland (2000) hebben de effecten van dergelijke gecombineerde

visuele en verbale training bevestigd. Waarschijnlijk ontstaat bij zo’n gecombineerde training

een betere koppeling tussen de klank en de weergave van een woord, waardoor de herkennings-

snelheid van een woord toeneemt. 

Geheugen en aandacht
Een ander probleem bij de informatieverwerking van leerlingen met lwoo doet zich voor tijdens

het actief bewerken en beschikbaar houden van informatie in het kortetermijngeheugen.

Leerlingen met leerproblemen zijn minder goed in staat om hun aandacht te richten op parallelle

processen. Naarmate er meer informatie tegelijkertijd onthouden moet worden of er meer cog-

nitieve processen tegelijkertijd plaats moeten vinden, worden de problemen groter (Boekaerts

& Simons, 1995; McNamara & Wong, 2003; Ruijssenaars, 1997; Swanson & Howell, 2001).

15

Leerproblemen in het vmbo

bw Hulp op maat  21-08-2007  14:31  Pagina 15



Een beperking in het bewerken en onthouden in het kortetermijngeheugen heeft als gevolg dat

leerlingen met leerproblemen op den duur ook over minder kennis beschikken. Dit geldt zowel

voor feitenkennis als voor de kennis over hoe je bepaalde taken efficiënt aan kunt pakken. De

beperkte voorkennis (declaratief en procedureel) heeft weer tot gevolg dat een leerling met lwoo

minder goed kan leren (Reid, 1988). Om deze vicieuze cirkel te doorbreken moet de hoeveelheid

informatie bij het aanleren van vaardigheden beperkt worden. De hoeveelheid informatie in het

kortetermijngeheugen kan verminderd worden door andere activiteiten te beperken, zoals het

schrijven of typen en door geheugensteuntjes aan te bieden. Hiervoor kan bijvoorbeeld gebruik-

gemaakt worden van ondersteunende plaatjes of geluid, een herkenbare opbouw en indeling

van de oefeningen. Bovendien moeten leerlingen leren om meer informatie te bewerken en te

onthouden. Swanson (2003) vond dat de belastbaarheid van het ‘geheugen’ vergroot wordt als de

concentratie toeneemt. Om de concentratie van leerlingen op peil te houden moeten daarom

korte, prikkelrijke oefeningen aangeboden worden. Dit kan door doordacht kleurgebruik,

geluidsondersteuning en directe, positieve feedback.

Diverse onderzoekers hebben de vaardigheid om informatie te onthouden en actief te bewerken

ook rechtstreeks getraind. Hierbij wordt gebruikgemaakt van strategieën zoals chunking (het

samenvoegen van letters) en verbetering van het opslaan en ophalen van de in het geheugen

aanwezige informatie, zoals het onthouden van plaatjes en woorden. Het blijkt dat leerlingen

met leerproblemen na training van geheugenstrategieën beter in staat zijn om zich de informatie

te herinneren (Reid & Stone, 1991). De prestaties blijven echter achter bij die van een gemiddelde

leerling. Het vermoeden bestaat dat het gebrek aan voorkennis hierbij parten speelt. Naarmate

een leerling al langer moeite met de informatieverwerking heeft, zal dit probleem alleen nog

maar groter worden. Een oplossing hiervoor is er voor te zorgen dat er meer informatie langer

onthouden wordt, zodat de hoeveelheid voorkennis op meerdere gebieden toeneemt. Voor een

goede ‘opslag’ van voorkennis is het noodzakelijk dat er voldoende aanknopingspunten zijn om

de informatie weer terug te vinden. Daarom wordt er gebruikgemaakt van strategieën, zoals het

oproepen van voorkennis en ervaringen, voor aanvang van een taak. Daarnaast moet de infor-

matie gevarieerd en gestructureerd aangeboden worden, opdat er logische verbanden ontstaan

en er meerdere zintuigen geprikkeld worden. Tot slot moet er rekening gehouden worden met

de motivatie van leerlingen, opdat ze beter geconcentreerd informatie gaan verwerken. De

effectiviteit van dergelijke strategieën blijkt uit een geheugenonderzoek bij kinderen uit groep

8. Toen de leerstof ondersteund werd met behulp van beeldmateriaal, nam de herinnering van

het geleerde significant toe (Levin, Shriberg & Berry, 1983).

Samenvatting 
Leerlingen met lwoo hebben problemen met verwerken van informatie. Het is de vraag of de

informatieverwerking verbeterd kan en moet worden. Om deze vraag te kunnen beantwoorden

hebben we eerst gekeken naar mogelijk effectieve trainingen voor deze doelgroep. Uit deze ana-

lyse komt naar voren dat de training zich moet richten op de verbetering van algemene cognitieve

vaardigheden, zoals waarnemen, informatie onthouden en informatie actief bewerken. Een

programma zou de herkenning en verwerking van klank- en grafische informatie (geluiden en

plaatjes) moeten trainen. Vervolgens of tegelijkertijd moet deze algemene cognitieve vaardig-

heid toegepast worden op de meer specifieke leervaardigheden (taal en rekenen). Dit kan bij-

voorbeeld door de informatie kort te presenteren en door de leerling te laten reproduceren.
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Essentieel is dat hierbij het oefenmateriaal gestructureerd opgebouwd is en zowel visueel als

auditief aangeboden wordt. 

2.4 Taalproblemen van leerlingen met lwoo 

Voor 15-20% van de leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaat, vormt de taalvaardigheid

een onoverkomelijk probleem. In het lwoo is er sprake van een verdichting van deze problema-

tiek (Melis, 2003). Gemiddeld heeft een leerling met lwoo een achterstand van twee jaar in de

lees- en spellingvaardigheid. Er zijn zelfs zóveel problemen met de leesvaardigheid, dat hij niet

in staat is om teksten voldoende te begrijpen of te bestuderen (Hacquebord, 2004; Leseman,

Sijsling & De Vries, 1992; Van den Bos, Lutje Spelberg & Van Eldik, 1990; Vernooy, 1993). De

negatieve effecten van de zwakke taalvaardigheid worden benadrukt door onderzoeken van

Hacquebord (2004), National Reading Panel (2000) en Rasinski, Padak, McKeon, Wilfong,

Friedauer en Heim (2005). Zij rapporteerden dat zwakke taalvaardigheid een belangrijke voor-

speller van ‘drop-out’ in het voortgezet onderwijs is.

Momenteel vergen de lesprogramma’s in het vmbo veel taalvaardigheid. Hierbij is er veel min-

der aandacht voor spellingvaardigheid en technisch lezen (Hacquebord, 2004). Uit dit onder-

zoek blijkt dat veel leerkrachten ervan uitgaan dat een leerling beschikt over een basale

woordenschat. Maar dit is bij lwoo-leerlingen niet het geval, waardoor met name het leren van

vreemde talen, zoals Duits en Engels, ernstig belemmerd wordt. Natuurlijk hebben taalproble-

men ook implicaties voor het functioneren in het dagelijks leven. In dit onderzoek beperken we

ons echter alleen tot de belemmeringen voor het leerproces. Wellicht is het belang dat gehecht

wordt aan toegepaste taalvaardigheid wat eenzijdig. Er zou meer aandacht moeten komen voor

de training van de basale lees- en spellingvaardigheid, vergroting van de woordenschat en het

aanleren van enkele strategieën ter bevordering van het begrijpend lezen. Hierna wordt toege-

licht waarom de verbetering van deze drie onderdelen van de taalvaardigheid noodzakelijk is. 

In de eerste plaats hebben veel lwoo-leerlingen basale fonologische en lexicale (de)codeerpro-

blemen. Om te kunnen lezen en spellen moeten leerlingen met lwoo in elk geval een koppeling

kunnen maken tussen grafemen (letters) en fonemen (klanken). Normaliter is de bijdrage van

deze fonologische vaardigheid op tekstbegrip en spellingvaardigheid op latere leeftijd zeer

beperkt (Aarnoutse, Van Leeuwe, Voeten & Oud, 2001; National Reading Panel, 2000). Uit

onderzoek bij leerlingen met leerproblemen in het voortgezet onderwijs blijkt echter dat bij

deze groep de fonologische vaardigheid nog onvoldoende ontwikkeld is (Van den Bosch, 1991).

Men zou deze achterstand als een gegeven kunnen beschouwen, maar het blijkt dat de gevolgen

van deze beperkte fonologische vaardigheid groot zijn. Onderzoek (Shaywitz, Escobar,

Shaywitz, Fletcher & Makuch, 1992) heeft namelijk aangetoond dat 20% van de leerlingen met

achterstanden in fonologische vaardigheid een permanent leesprobleem houdt. Daarnaast

heeft deze vaardigheid ook een grote invloed op de spellingvaardigheid. Uit onderzoek (Barry,

1994; Henneman, 1994; Lennox & Siegel, 1996) blijkt dat een zwakke vaardigheid in het auditief

kunnen discrimineren van woorden of woordgedeelten leidt tot een verminderde spellingvaar-

digheid. Voor leerlingen met lwoo lijkt het dus wenselijk om de fonologische codeervaardighe-

den te verbeteren. 
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Naast de problemen met het fonologisch coderen hebben veel lwoo-leerlingen problemen met

het lexicaal decoderen. Hierdoor zijn zij niet in staat om snel te lezen. Om snel te kunnen lezen

moet men een koppeling kunnen maken tussen hele woorden (direct herkennen) en hun bete-

kenis. Met behulp van deze lexicale decodeervaardigheden kunnen zij veelgebruikte woorden

in één oogopslag herkennen en daarmee het lees- en spellingsproces aanzienlijk versnellen. Uit

onderzoek blijkt dat de gevorderde speller veel woorden direct kan schrijven en een verkeerd

geschreven woord direct signaleert (Van den Bosch, Elshout & Langereis, 1987). Een zwakke

speller blijkt veel minder gebruik te kunnen maken van dit woordbeeld. Diverse onderzoekers

(Bowers & Ishail, 2003; Grossen, 1997; Van den Broeck, 1993, 1996) dichten zelfs aan lexicale

decodeervaardigheid een belangrijker rol toe dan aan de fonologische. Voor eenvoudige, veel

frequente woorden moet een leerling gebruik kunnen maken van de lexicale decodeervaardig-

heden. Men zou verwachten dat leerlingen met lwoo deze decodeertechniek allang beheersen.

Zij hebben immers al een groot aantal jaren leesonderwijs gehad. Onderzoek naar de benoem-

snelheid van letters en cijfers bij 12-jarige lom- en mlk-leerlingen toont echter aan dat de vaar-

digheid om snel tekens en woorden te herkennen onvoldoende is ontwikkeld (Van Daal & Van

der Leij, 1999). 

Het tweede probleem met de taalvaardigheid van lwoo-leerlingen is de beperkte woordenschat.

Zij zijn niet in staat om snel een koppeling te maken tussen het woord en de betekenis. De

beperkte woordenschat heeft een negatief effect op het tekstbegrip. Dit komt omdat nogal wat

leerlingen uit het lwoo Nederlands als tweede taal hebben. Hiermee gaat meestal een geringe

woordenschat gepaard (Darch, Kim, Johnson & James, 2000). Daar komt nog bij dat leerlingen

met lwoo vrijwel allemaal tekorten in leesvaardigheid hebben waardoor ze trager en minder

graag lezen. Hierdoor wordt de achterstand alleen nog maar vergroot. 

Het is verdedigbaar dat er strategieën aangeleerd moeten worden. Uiteindelijk gaat het bij het

lezen om het nauwkeurig spellen van woorden en het begrijpen van teksten. Daarvoor zijn deze

strategieën noodzakelijk. Bij het aanleren daarvan spelen twee problemen. Niet alleen hebben

leerlingen met lwoo onvoldoende spellingregels en tekstbegripstrategieën ter beschikking,

maar ze hebben ook meer moeite om de juiste strategie in de juiste situatie te hanteren (Darch

et al., 2000; Duffy & Roehler, 1987; Ghesquière, 1997). De inzet van veel verschillende strate-

gieën zou kunnen leiden tot een langdurige aanleertijd, verwarring en tanende motivatie.

Vooral abstracte strategieën, zoals ‘de lijn in een tekst ontdekken’, zijn waarschijnlijk te moei-

lijk. Bovendien blijkt uit onderzoek van Tellegen en Lampe (2000) dat leerlingen met lwoo lezen

een vermoeiende bezigheid vinden en vooral geïnteresseerd zijn in teksten over het hier en nu.

Te veel aandacht voor spelling- en tekstbegripstrategieën is dus vanuit dit perspectief onge-

wenst. Dit pleit ervoor om het aantal aan te leren strategieën te beperken.

De diverse problematiek van de taalvaardigheid in aanmerking genomen lijkt het raadzaam om de

fonologische en lexicale (visueel) (de)codeervaardigheid te verbeteren, de woordenschat te vergro-

ten en een beperkt aantal strategieën aan te leren. De kernvraag is hoe deze vaardigheden aange-

leerd moeten worden. Voor elk van de drie aspecten zal antwoord gegeven worden op deze vraag.

Fonologisch (auditief ) en lexicaal (de)coderen
Zoals eerder werd gesteld, is het noodzakelijk dat een leerling beschikt over een goede fonologi-

sche en lexicale (de)codeervaardigheid. De vraag is hoe beide aspecten het beste verbeterd kunnen

worden bij leerlingen met lwoo. De meeste trainingen van de fonologische codeervaardigheid
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zijn gericht op het verbeteren van klankherkenning, klankmanipulatie en klank-tekenkoppe-

ling. Zo leren basisschoolleerlingen een juiste letter aan te strepen bij een gesproken klank, ze

leren rijmen en ze leren posities van klanken in woorden benoemen. Diverse onderzoekers

(Ball & Blachman, 1991; Cunningham, 1990; Ehri, Nunes, Stahl & Willows, 2001; Foorman,

Francis, Beerly, Winikates & Fletcher, 1998; Ruijssenaars, Haers & Vandenbroucke, 1993) toon-

den aan dat deze trainingen een positief effect hebben op de beginnende leesvaardigheid. Om

ook de spellingvaardigheid te verbeteren is het noodzakelijk dat geen aparte klanken, maar juist

klankgroepen getraind worden (Van Bon & Duighuisen, 1995). Dit komt omdat niet de afzon-

derlijke klanken, maar de klankgroepen bepalend zijn voor de spelling. Zo is de o in bos een

andere klank dan de o in bomen. Een leerling moet in staat zijn om beide klankgroepen te her-

kennen en de juiste letter op te schrijven. 

Maar het is de vraag of dergelijke klanktrainingen ook geschikt zijn voor oudere leerlingen. Er is

immers een groot verschil tussen beginnende lezers en schrijvers en leerlingen met lwoo.

Leerlingen met lwoo zijn in staat om compensatiestrategieën in te zetten om zo hun onvermo-

gen in de basale taalvaardigheden te maskeren. Om die reden is het niet aan te raden hen net

zoals beginnende lezers gebruik te laten maken van teksten. De context biedt hen anders gele-

genheid om compensatiestrategieën in te zetten, zoals het raden van woorden om zo het proble-

matische (de)codeerproces te omzeilen. Wij denken dan ook dat een klanktraining met behulp

van losse woorden of klankgroepen voor deze leerlingen het meest geschikt is. Gerretsen,

Vaessen en Ekkebus (2004) hebben met behulp van een dergelijke klanktraining de fonologische

vaardigheid bij oudere leerlingen (groep 7 - mavo 2) verbeterd. Zij toonden aan dat er op deze

manier grote vooruitgang op technisch lezen en spelling te bewerkstellingen is. Bij de onder-

steuning van leerlingen met lwoo moet echter wel rekening gehouden worden met de verschil-

len in fonologische vaardigheden. Om voldoende te kunnen differentiëren kan een adaptief

computerprogramma ondersteuning bieden. Dat dit een effectieve methode is, blijkt uit het

onderzoek van Eilers, Wesseling en Reitsma (2000). Zij onderzochten bij leerlingen (9-12 jaar)

van de mytylschool het effect van klankbewustzijn, letterklankrelaties en woordklanken her-

kennen met behulp van de computer. Zij ontdekten dat de leerlingen nauwkeuriger en sneller

gingen lezen. Eenzelfde resultaat met een vergelijkbaar computerprogramma werd gevonden

door Merzenich, Jenkins, Johnston, Schreiner, Miller en Tallal (1996). 

Naast fonologische codeervaardigheid moet een leerling met lwoo ook voldoende lexicale deco-

deervaardigheden ontwikkelen. Vooral voor leerlingen die te veel leunen op een trage fonologi-

sche vaardigheid moet er gezocht worden naar een snellere methode. Een geschikte en snelle

methode om deze decodeervaardigheid te trainen is het gebruik van Flitskaarten. Hierbij worden

woorden kort aangeboden en moet de lezer ze benoemen of opschrijven. Om ervoor te zorgen

dat leerlingen geen gebruik kunnen maken van het fonologisch decoderen, moeten de woorden

een beperkte tijd aangeboden worden. Het effect van deze methode wordt bevestigd door het

onderzoek bij 10,5 jarige lom-leerlingen (Van den Bosch, Van Bon & Schreuder, 1990). Uit dit

onderzoek blijkt dat het verkorten van de aanbiedingstijd van de woorden (presentatieduurver-

korting) het meest effectief is om lexicale decodeervaardigheden te oefenen. Een nadeel van de

training is dat deze methode nauwelijks een generaliserend effect geeft naar andere woorden en

het dus veel tijd vraagt om alle woorden te trainen. 

Als alternatief voor de flitswoorden kan men pseudowoorden toepassen, die een structuur van

reguliere woorden hebben. Dit zijn woorden die lijken op reguliere woorden, maar geen betekenis
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hebben. Hierdoor moeten leerlingen wel gebruikmaken van het fonologisch coderen. Daar-

naast stimuleert de reguliere structuur het lexicaal decoderen. Dit is echter geen goede oplos-

sing, omdat een leerling uiteindelijk échte woorden moet herkennen en daarbij gebruik moet

kunnen maken van meer en eventueel gecombineerde decodeerroutes. Voor eenvoudige, fre-

quent voorkomende woorden moet hij de beschikking hebben over lexicale decodeervaardigheden

en voor meer complexe woorden over fonologische vaardigheden. Dit impliceert tevens dat

beide vaardigheden aangeleerd moeten worden. 

De toename van decodeervaardigheden leidt echter nog niet automatisch tot verbeteringen van

tekstbegrip en schrijfvaardigheid. Uit onderzoek (De Jong & Van der Leij, 2003) blijkt dat het

tekort in decoderen vooral aan het licht komt als de taken complexer worden. Het is dus noodza-

kelijk om het (de)coderen in eerste instantie apart te oefenen en vervolgens te combineren met

tekstbegrip en schrijfvaardigheid. Zo kan het secuur lezen verbeterd worden door gebruik te

maken van visueel verzwaarde teksten. Dit zijn teksten met een sterk typografisch wisselend

schriftbeeld. Hiermee worden radende lezers gestimuleerd om de woorden beter te lezen. Het

woord ‘taalprobleem’ zou bijvoorbeeld weergegeven kunnen worden als: taalprobleem. Het

succes van deze methode is aangetoond bij leerlingen van groep 4 en 5 (Creusen & Ramakers,

2001) en bij leerlingen van 10 jaar (Van den Bungelaar & Van der Schaft, 2000). Voor leerlingen

met lwoo die veel gebruikmaken van de context kunnen deze verzwaarde teksten een uitkomst

bieden. Daarnaast moet een leerling ook de betekenis van woorden kennen en strategieën hebben

om de juiste informatie uit de tekst te halen. Hierna worden deze beide vaardigheden besproken.

Woordenschat
In de inleiding en uit onderzoek (Darch, Kim, Johnson & James, 2000; Hacquebord, Linthorst &

Stellingwerf, 2004) kwam reeds naar voren dat veel leerlingen met lwoo een ontoereikende

woordenschat hebben. Om deze uit te breiden zijn er verschillende methoden bedacht. Vaak

wordt hierin een willekeurige set woorden gebruikt met definities om zo de woordbetekenis aan

te leren. Deze methode blijkt (Brown, Collins & Duguid, 1989) echter weinig succesvol.

Bovendien lijkt ons een methode met een willekeurige set met woorden niet wenselijk voor leer-

lingen met lwoo, aangezien zij behoefte hebben aan een uitbreiding van de woordenschat waar

ze in de dagelijkse schoolpraktijk wat aan hebben. 

Uit diverse onderzoeken (Bryant, Drabin & Gettinger, 1981; McNaughton, Hughes & Clark,

1994) blijkt dat een leerling drie tot tien woorden per dag kan leren, mits elk woord op een later

tijdstip ten minste driemaal herhaald wordt. Indien wij uitgaan van drie oefenmomenten per

week kan een leerling ten hoogste 1200 woorden per jaar aanleren. Aangezien leerlingen met

lwoo moeite hebben met het onthouden, zal dit aantal veel lager liggen en zal het onmogelijk

zijn om snel voldoende woorden aan te leren.

Door gebruik te maken van woordenlijsten met hoogfrequente woorden kan dit probleem

omzeild worden. Uit onderzoek (Staphorsius, Krom & Geus, 1988) blijkt dat een bestand van

driehonderd meest gebruikte woorden afdoende is om 75% van de teksten te begrijpen. Het is

echter niet zonder meer voldoende om uit te gaan van de lijsten met hoogfrequente woorden. Er

moet ook rekening gehouden worden met betekenis- en vormovereenkomsten. Darch, Kim,

Johnson en James (2000) ontdekten namelijk dat woordrijen op basis van structuurovereen-

komsten veel effectiever zijn dan lijsten met hoogfrequente woorden. Voor leerlingen met lwoo

is het belangrijk dat een woord zoveel mogelijk associaties oproept, zodat de kans op herken-
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ning het grootst is. Dit betekent dat er binnen de lijst met hoogfrequente woorden gezocht moet

worden naar woorden met betekenis-, klank- en vormovereenkomst. 

Om het leerproces te optimaliseren moet uiteraard wel aangesloten worden bij de voorkennis

en belangstelling van de leerlingen. Naast de hoogfrequente woorden moeten ook de woorden

met signaalfuncties (die, dat, omdat) aangeleerd worden. Deze woorden zijn namelijk essentieel

om de relaties tussen woorden goed te begrijpen. De verbetering van de basale taalvaardigheid

en de vergroting van de woordenschat zijn echter niet afdoende voor een uitbreiding van het

tekstbegrip en de verbetering van de spellingvaardigheid. Daarvoor moet een leerling met lwoo

in staat zijn om de essentie uit een tekst te halen en de spellingregels toe te passen. De tekstbe-

grip- en spellingstrategieën worden hierna besproken.

Tekstbegrip en spellingstrategieën 
Diverse auteurs wijzen op het belang van strategieën om te komen tot tekstbegrip (Hacquebord,

1994; Kleijnen, 1997). Aangezien er op het vmbo een toename is van de hoeveelheid aangeboden

informatie, is het belang van tekstbegrip toegenomen. Verschillende onderzoekers (Aarnoutse,

Van den Bos & Brand-Gruwel, 1998; Palincsar & Brown, 1984) constateerden dat de training van

strategieën, zoals voorspellen, ophelderen van onduidelijkheden, vragen stellen en samenvatten,

leidt tot verbetering van het tekstbegrip. Hierbij doet zich echter wel een probleem voor. Veelal

hebben dergelijke strategietrainingen alleen directe effecten op de getrainde vaardigheden,

maar zijn de leerlingen veelal niet in staat om deze vaardigheden toe te passen in contexten buiten

de oefensituatie. Dit zou veroorzaakt kunnen worden door de toegepaste methode, maar uit onder-

zoek blijkt dat zowel voor luistertraining, rolwisselend leren als directe instructie geen transfer

is aangetoond naar het begrijpend lezen.

Een andere verklaring kan gevonden worden in de manier van toetsen. Alhoewel het bij de trai-

ning van tekstbegripstrategieën gaat om het begrijpen van teksten, bestaan veel toetsen uit

meerkeuzevragen. Deze vragen doen veel meer een beroep op herkenning dan op begrip. Het is

denkbaar dat leerlingen de strategieën wel bezitten, maar ze bij deze manier van toetsen niet

hoeven toe te passen. 

Het ontbreken van de transfer kan behalve door de manier van toetsen ook veroorzaakt worden

door een te eenzijdige aanpak van de leesproblemen. Ongeveer 51% van de lwoo-leerlingen

heeft namelijk moeite met zowel (de)codeervaardigheden, woordenschat als het tekstbegrip

(Hacquebord, Linthorst & Stellingwerf, 2004). Volgens diverse onderzoekers (o.a. Duffy &

Roehler, 1987) zorgt de beperkte decodeervaardigheid en woordenschat ervoor dat zwakke

lezers minder gebruikmaken van strategieën en moeite hebben met het toepassen ervan.

Overmaat, Roeleveld en Ledoux (2002) komen op basis van hun onderzoek tot het advies dat

tegelijkertijd met de aanpak van tekstbegripstrategieën, de decodeervaardigheid en de woor-

denschat op peil gebracht moeten worden. De moeilijkheid van de daarbij te gebruiken teksten

is essentieel. De leerlingen moeten de teksten zonder al te veel moeite kunnen lezen, maar

mogen ook niet te makkelijk zijn, zodat tekstbegripstrategieën overbodig worden. Bovendien

moet er gekozen worden voor de training van een beperkt aantal concrete strategieën die snel

effect sorteren. Hiermee voorkomt men demotivatie en omzeilt men de moeite die leerlingen

met lwoo hebben met de keuze en toepassing van strategieën. Effecten van een dergelijke geïn-

tegreerde benadering zijn bij deze doelgroep uiteraard nog niet aangetoond.
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Lwoo-leerlingen moeten volgens de Inspectie van het onderwijs (1996) naast de tekstbegripstra-

tegieën ook beheersing hebben over een aantal spellingstrategieën. Idealiter zou een leerling

met lwoo alle spellingregels, zoals werkwoordsvervoegingen en meervoudsuitgangen moeten

beheersen. Uit diverse onderzoeken (Bailet, 1990; Carlisle, 1987; Darch et al., 2000; Gerber &

Hall, 1987; Ghesquière, 1997) blijkt echter dat leerlingen met leerproblemen onvoldoende ken-

nis en toepassingsvaardigheden hebben om al deze regels aan te leren. Dit geldt dus óók voor

leerlingen met lwoo. Een voor de hand liggende oplossing zou zijn om dan alleen uit te gaan van

het vermogen om fonologisch en visueel te kunnen (de)coderen. Op die manier kan een leerling

met lwoo woorden schrijven zoals ze klinken en herkennen hoe ze eruit moeten zien. Een

bezwaar tegen deze methode is dat er dan nog steeds erg veel spelfouten gemaakt worden die

niet te maken hebben met de decodeervaardigheid. Veel spelfouten worden gemaakt met het

gebruik van de d of t in werkwoordsvormen (Verhoeven, 1979). Om deze spelfouten te voorko-

men is méér nodig dan het fonemisch en visueel (de)coderen. 

Henneman (1994) pleit voor het gebruik van de analogieregels. Leerlingen die geen moeite heb-

ben met de anologieregels kunnen eventueel andere spellingregels leren, zoals de regels voor de

(onregelmatige) werkwoordsvormen. Deze regels zijn concreet en daardoor prima te begrijpen

door leerlingen met lwoo. Met behulp van de computer kan men deze regels goed aanleren.

Goede programmatuur is in staat om elke leerling oefenstof op het juiste niveau aan te bieden

en de benodigde ondersteuning te geven. Zo worden in het programma Muiswerk pictogrammen

gebruikt om visuele ondersteuning van de regels te geven. Dit programma weet een gemiddelde

verbetering van 18% te bewerkstelligen (Schijf, 2001). Wellicht dat naast het aanleren van een

aantal regels de beperkte spellingvaardigheid ook gecompenseerd kan worden. McNaughton,

Hughes en Clark (1997) onderzochten en bewezen reeds de effecten van de spellingcontrole op

de computer. MacArthur (1996) ontdekte dat na een training in het gebruik van de spellingcon-

trole het spellingniveau meer dan zes procent verbeterde. Een nadeel van de externe spelling-

controle is dat de spelling wel verbetert, maar dat een leerling niet beter leert spellen.

Samenvatting 
Leerlingen met lwoo kunnen hun taalvaardigheid ontwikkelen door achterstanden in de fonolo-

gische en lexicale (de)codeervaardigheid te verminderen, de woordenschat te vergroten en een

beperkt aantal strategieën aan te leren. De ontwikkeling van de fonologische codeervaardigheid

kan het beste gedaan worden met klank(groep)herkenning, klankmanipulatie en klank-teken-

koppeling. De fonologische codeervaardigheid moet vervolgens gecombineerd worden met

woordherkenning en toepassing bij het begrijpend lezen. De verbetering van de lexicale deco-

deervaardigheid kan zich richten op flitswoorden. De flitswoorden bestaan uit woorden op

basis van rijm-, wissel- en structuurrijen. De woordenschat zou ook vergroot moeten worden.

Om de aanleertijd te beperken kan men hiervoor het beste belangrijke signaalwoorden en de

300 meest gebruikte woorden gebruiken. Vermoedelijk beklijft het aanleren van de woorden

rondom thema’s het beste. Voor het begrijpen en schrijven van teksten zijn echter ook strate-

gieën nodig. Op het gebied van tekstbegrip is het leren van eenvoudige strategieën, zoals verhelde-

ren van onduidelijke begrippen, aan te raden. Daarnaast kan het nauwkeurig lezen gestimuleerd

worden door visueel verzwaarde teksten aan te bieden. Op spellinggebied kan het beste gebruik-

gemaakt worden van de analogieregel door de correcte schrijfwijze van een aantal basiswoorden 
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aan te leren. Als alternatief kan de beperkte spellingvaardigheid gecompenseerd worden door

het gebruik van spellingprogramma’s op de computer.

2.5 Rekenproblemen van leerlingen met lwoo 

Veel leerlingen hebben rekenproblemen. Aerts en Deckers (1992) ontdekten dat ongeveer twintig

procent van de basisschoolverlaters moeite heeft met de basisvaardigheden van het rekenen.

Een groot deel van deze groep komt terecht in de onderste regionen van het vmbo. Dit heeft tot

gevolg dat leerlingen met lwoo een achterstand in rekenvaardigheid hebben van gemiddeld twee

jaar (Melis, 2003). Helaas is er nog geen onderzoek gedaan naar de precieze aard van de achter-

standen bij deze leerlingen. Om toch een beeld van de rekenachterstanden te krijgen maken we

gebruik van onderzoek bij leerlingen met leerproblemen. Zo blijkt dat zij: 

1 minder goed informatie uit sommen kunnen halen (De Corte & Verschaffel, 1982; 

De Soete, Roeyers & Buyssee, 2000; Jones, Wilson & Bohjwani, 1991);

2 minder sommen geautomatiseerd hebben (Harskamp & Suhre, 2001; Ruijssenaars, 

1997; Zentall, 1990);

3 een beperkt inzicht hebben in hoeveelheden en de koppeling van hoeveelheden aan 

getallen (Geary, 1993; Gersten & Chard, 1999; Veenman & Kerseboom, 1997);

4 weinig rekenstrategieën gebruiken en hierin veel fouten maken (Campione, Brown 

& Ferrara, 1982; Geary, Brown & Samanayake, 1991).

Het is aannemelijk dat leerlingen met lwoo dezelfde problemen met rekenen hebben als de leer-

lingen met leerproblemen. Wij vragen ons af of bij lwoo-leerlingen deze vermoedelijke rekenach-

terstanden verbeterd moeten worden. Een argument om de bovengenoemde rekenvaardigheden

aan te leren is dat deze vaardigheden voor lwoo-leerlingen noodzakelijk zijn om optimaal deel te

nemen aan (wiskunde)lessen. Bovendien zijn de vaardigheden noodzakelijk in de beroepsprak-

tijk; ze vormen een voorwaarde voor de ontwikkeling van de daar benodigde rekenstrategieën. 

De argumenten om de rekenvaardigheden te ontwikkelen zijn echter niet onomstreden. Zo kan

zelfs beargumenteerd worden dat een beperkte rekenvaardigheid niet ontwikkeld hoeft te worden.

Men dient de achterstand gewoon te accepteren en energie te besteden aan zaken die een leer-

ling wél kan. De achterstand is een onderdeel van de natuurlijke spreiding in vaardigheden.

Volgens ons is het niet bevredigend om deze achterstand te accepteren, aangezien een leerling

rekenvaardigheid nodig heeft om voldoende te profiteren van het aangeboden wiskundeonder-

wijs en te kunnen participeren in sectoren die een beroep doen op rekenkundige handelingen,

zoals techniek. Uit onderzoek is gebleken dat veel rekenproblemen die zich op latere leeftijd

manifesteren, terug te voeren zijn op een onvoldoende beheersing van de basale rekenvaardig-

heid (De Soete, Roeyers & Buyssee, 2000; Geary, Hamson & Hoard, 2000; Van Luit, 1987). Het

ligt dan ook voor de hand om de basale rekenvaardigheid te verbeteren. Zo kan voorkomen wor-

den dat de achterstand steeds groter wordt, omdat bij het uitvoeren van complexere vaardigheden

basale vaardigheden noodzakelijk zijn.

Een tweede argument om de rekenvaardigheid te verbeteren is gebaseerd op de noodzaak om

rekenachterstanden in te halen. Wij denken dat leerlingen met leerproblemen op de basis-

school onvoldoende tijd en oefening hebben gehad om afdoende rekenvaardigheden te kunnen
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ontwikkelen. Sommige leerkrachten willen echter veel liever extra wiskundelessen geven. Maar

het is, ondanks de aangeboden oefenstof op de basisschool, niet gelukt om deze leerlingen basale

rekenvaardigheden bij te brengen. Het valt dan ook niet te verwachten dat dit zonder hulp op het

voortgezet onderwijs wel gebeurt. Het is daarom niet aan te raden om meer wiskunde te geven,

maar om de basale rekenvaardigheden aan te pakken. De oorzaak van de achterstand van leer-

lingen met lwoo bestaat immers niet uit een onvermogen tot het aanleren van deze vaardigheden,

maar uit een trager ontwikkelingstempo.

Zo ontdekten Milo en Ruijssenaars (2003) dat leerlingen met leerproblemen er ongeveer twee-

maal zo lang over doen om dezelfde rekenvaardigheid te leren. Dit betekent dat er na de basis-

school nog extra tijd beschikbaar moet komen om de basale rekenvaardigheden aan te leren.

Bovendien lost (extra) wiskundeonderwijs niets op, omdat leerlingen met lwoo immers niet in

staat zijn om eenvoudige sommen geautomatiseerd op te lossen. Harskamp en Suhre (1995)

vonden dat 11-jarige lom-leerlingen nog moeite hebben met eenvoudige rekenvaardigheden,

zoals het tellen. De ontbrekende basale vaardigheden zullen het aanleren van de wiskundevaar-

digheden vrijwel onmogelijk maken, omdat het oplossen van eenvoudige sommen al veel te

veel energie kost. 

Een deel van deze ontwikkelingsproblemen hangt mogelijkerwijs samen met de geheugenpro-

blemen van leerlingen met leerproblemen. Het blijkt dat leerlingen met rekenproblemen min-

der goed zijn in het onthouden en reproduceren van getallen (Geary, Brown & Samanayake,

1991; Hitch & McAuley, 1991). Een onderzoek (Adams & Hitch, 1997) naar het uitvoeren van

een rekentaak en het hardop lezen van woorden wijst uit dat leerlingen de rekentaken minder

goed op kunnen lossen als ze daarnaast woorden hardop moeten voorlezen. Dit maakt het aan-

nemelijk te veronderstellen dat er bij leerlingen met lwoo ook een geheugenprobleem is. Dit

probleem kan verminderd worden door de basale rekenvaardigheden eerst te automatiseren en

daarna pas te starten met het wiskundeonderwijs.

Een derde argument voor de verbetering van de basale rekenvaardigheden is de noodzaak van

het kunnen inschatten van hoeveelheden in de latere beroepspraktijk. Het is echter ook mogelijk

om het beperkte getalbegrip te compenseren met behulp van computers en rekenmachientjes.

Dit lijkt ons echter niet verstandig, omdat zij in de latere beroepspraktijk vaak een inschatting

moeten kunnen maken van hoeveelheden zonder ondersteuning van rekenmachientjes. Zo

moeten zij een berekening kunnen maken van een vloeroppervlakte om tapijt te kunnen leggen.

Ook in het dagelijkse leven is getalbegrip noodzakelijk om een voorstelling te kunnen maken

van rekenkundige grootheden en om uitkomsten te kunnen schatten: krijg ik genoeg wissel-

geld of statiegeld terug? Bovendien moet een leerling inzicht hebben in getallen om rekenhan-

delingen toe te kunnen passen. Zo kun je bijvoorbeeld de som 15-8 alleen maken wanneer je

weet dat 15 het grootste getal is. Dit geldt ook voor sommen, zoals 24-10, die inzicht in het tien-

tallig stelsel vereisen. 

Een laatste argument om de basale rekenvaardigheid te ontwikkelen is gebaseerd op de nood-

zaak om rekenstrategieën ter beschikking te hebben. Uit onderzoek (Campione, Brown &

Ferrara, 1982; Geary, Brown & Samanayake, 1991) blijkt immers dat leerlingen met lwoo waar-

schijnlijk ook hier hun deficiënties in hebben. Gebruik van de juiste strategieën kan de belas-

ting van het geheugen beperken en een rekensom aanzienlijk vereenvoudigen. Net als bij de

taalproblemen lijkt het verstandig om hen een beperkt aantal concrete strategieën aan te leren,

zoals de omkeerregel (3+15=15+3). De meeste leerlingen met leerproblemen hebben immers
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veel moeite met het kiezen van de juiste strategie in de juiste situatie (Torbeyns, Verschaffel &

Ghesquière, 2002). Wil men deze vaardigheid verbeteren, dan is het aan te raden om maar een

beperkt aantal strategieën aan te leren, zodat de aanleertijd beperkt blijft en de keuze tussen de

verschillende strategieën niet leidt tot besluiteloosheid.

Samenvattend komen we tot de conclusie dat de verbetering van de rekenvaardigheid van leer-

lingen met lwoo zich moet richten op het kunnen vertalen van een som in rekenhandelingen, de

basale rekenvaardigheid, het getalbegrip en een beperkt aantal rekenstrategieën. Mogelijker-

wijs is er sprake van samenhangende en elkaar versterkende deficiënties. Hieronder zullen de

mogelijkheden om de deficiënties op te heffen of te compenseren besproken worden. 

Vertalen van een som in rekenhandelingen
Om een rekenopgave te kunnen vertalen in een rekenhandeling moeten leerlingen als het ware

de som leren ‘lezen’. Vrijwel alle rekenmethoden hebben hier symbooloefeningen voor.

Hierdoor leren de leerlingen symbolen herkennen en sommen op een juiste manier lezen. Zo

leren zij bijvoorbeeld bij de som 8 … 4 = 2 een keuze te maken tussen de symbolen: x, +, : of -.

Onderzoek op dit gebied is niet voorhanden, maar het is evident dat het goed kunnen vertalen

van de rekenopgaven in rekenhandelingen een voorwaarde is voor het oplossen ervan. 

Aangezien het huidige realistische reken- en wiskundeonderwijs uitgaat van de leefwereld van

de leerlingen, worden de sommen vaak ingekleed met een verhaaltje en afbeeldingen. Tijdens

de training moet geoefend worden om de juiste informatie te selecteren uit deze contextrijke

sommen. Bijvoorbeeld: ‘in een huiskamer van 4 bij 2 meter moeten tapijttegels gelegd worden.

Deze tegels zijn 50 cm. bij 50 cm. Hoeveel tegels zijn er nodig?’ Het goed kunnen vertalen van

sommen is echter niet afdoende. Uit onderzoek blijkt dat het lezen van bepaalde woorden, zoals

meer en minder (Jaspers & Van Lieshout, 1994) en het vertalen naar de som (De Corte &

Verschaffel, 1982) vooral voor leerlingen met leerproblemen moeilijk is. Het is dan ook verstandig

om leerlingen met lwoo te leren om de juiste informatie uit de teksten te halen. Dit doet men

door zowel symboolherkenning, vertalen van redactiesommen als signaalwoorden te trainen. 

Basale rekenvaardigheid
Naast de training van de vaardigheid om sommen te vertalen in rekenkundige handelingen

moeten ook de meer specifieke rekenvaardigheden verbeterd worden. De meeste rekenmethodes

starten met de rekenvoorwaarden zoals corresponderen en classificeren. Het is echter efficiënter

om te starten met de telvaardigheid, omdat dan tegelijkertijd de rekenvoorwaarden en het getal-

begrip geoefend worden. Clemens (1984) toonde aan dat het trainen van telvaardigheden een

groter effect had dan het trainen van de onderliggende rekenvoorwaarden: classificeren en

seriëren. Dit wordt ondersteund door onderzoek van Koster (1975), waaruit bleek dat conservatie

niet vooraf hoeft te gaan aan het tellen. 

Als de telvaardigheid voldoende ontwikkeld is, kunnen de basale vaardigheden van het optellen

en aftrekken geoefend worden. De vraag is uiteraard welke methode hiervoor het meest

geschikt is. Harskamp, Suhre en Willemsen (1993) onderzochten drie veelgebruikte methoden

(Remelka, Rekenspoor en het Gouds rekenpakket) en ontdekten dat het niet veel uitmaakt welke

men gebruikt. De toename van de rekenvaardigheid was bij alle methoden gelijk. De gemeen-

schappelijke factor bij elk van deze methoden is dat een vaardigheid, zoals optellen tot het tiental,

eerst aangeleerd en daarna met sommenrijen geautomatiseerd wordt. Vervolgens worden de
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sommen gecombineerd aangeboden om het gevarieerd toepassen van deze vaardigheid te trainen.

Voor leerlingen met lwoo is een dergelijke gestructureerde aanpak ook zeer geschikt. Dit kan

door sommen aan te bieden in een duidelijk herkenbare vorm. 

Het volstaat niet om het te laten bij het aanleren van de basale rekenvaardigheden. Het is even-

eens noodzakelijk om de vaardigheden te automatiseren. Dit doen we door ervoor te zorgen dat

de basale optel- en aftrekvaardigheden onder het tiental geautomatiseerd worden. Specifieke

aandacht moet daarbij besteed worden aan de dubbelsommen en sommen rondom de vijf (en

tien) structuur, omdat deze in een later stadium een voorwaarde vormen voor het aanleren van

strategieën. Zowel Woodward en Baxter (1997) als Hasselbring, Goin en Bransford (1988) onder-

zochten de effectiviteit van automatiseringstraining. In beide experimenten werd een signifi-

cante vooruitgang gevonden in de basale rekenvaardigheden. Steeds werd gebruikgemaakt van

de computer om op die manier de responstijd te verkorten en daarmee het tellen onmogelijk te

maken. Zo werden de leerlingen als het ware gedwongen tot automatisering.

Diverse onderzoekers (Danhof, 1993; Jaspers & Van Lieshout, 1994; Ruijssenaars, 1992) doen

de suggestie om een som te ondersteunen met concreet materiaal of de som weer te geven in een

honderdveld of getallenlijn. Het honderdveld stimuleert het gebruik van de vijf- en tientallen en

de getallenlijn is zeer geschikt om het getalbegrip te ontwikkelen. Een dergelijke instructie

heeft bovendien als voordeel dat de informatie beter in het geheugen wordt opgeslagen en daar-

door makkelijker oproepbaar is. Jones, Wilson en Bhojwani (1991) ontdekten dat visualisatie

van opgaven een significante verbetering van de rekenvaardigheid geeft. Jaspers en Van

Lieshout (1994) onderzochten de visualisatie van sommen met behulp van de computer en kwa-

men tot dezelfde conclusie. Zij ontdekten echter dat een visualisatie alleen effect heeft op de

gewone sommen en niet op redactiesommen. In plaats hiervan kon veel beter een leesinstructie

gegeven worden. Dit is vermoedelijk terug te voeren op eerdergenoemde moeilijkheden van

leerlingen met leerproblemen om sleutelwoorden in een redactieopgave te herkennen.

Getalbegrip
Bij het aanleren van de basale sommen kan er ook al getraind worden op het getalbegrip. Door

het gebruik van het honderdveld en de getallenlijn krijgen de leerlingen tevens een inhoudelijk

besef van de relaties tussen de getallen. Het trainen van getalbeelden met accent op vijf- en tien-

structuur kan de verkorting van de telhandelingen en de overstap naar strategieën verkleinen.

Het getalbeeld kan eveneens gestimuleerd worden door het aanbieden van hoeveelheden in

korte tijd (flitshoeveelheden) en het gebruik van een telraam. Het aantal representaties van de

som moet echter wel beperkt worden. Griffin (1998) ontdekte dat maximaal twee representaties,

zoals de getallijn en de thermometer een verbetering van het getalbegrip geven. Uit een onder-

zoek van McCloskey en Macarusco (1995) blijkt dat het trainen van het getalbegrip ook effect

heeft op de rekenvaardigheid. Zij ontdekten dat een verbetering van het getalbegrip zorgt voor

een vermindering van fouten in de rekensommen. Wellicht controleren de leerlingen op grond

van schattingen hun resultaten beter en zijn ze zo in staat om vroegtijdig fouten te verbeteren. 

Hanteren van rekenvaardigheden (rekenstrategieën)
Een leerling met lwoo moet in staat zijn om de rekenstrategieën effectief toe te passen. Om het

geheugen bij moeilijker sommen te ontlasten moet gebruikgemaakt worden van een beperkt

aantal strategieën. Bij optelsommen kunnen het beste de vijfstructuur, de omkeringregel, de
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analogieregel en de dubbelsommen toegepast worden. Deze strategieën zijn bij vrijwel alle

sommen toepasbaar en makkelijk aan te leren. Voor minsommen kan de inversieregel (7-4=3,

want 4+3=7) aangeleerd worden, omdat plussommen meestal beter geautomatiseerd zijn en zo

gebruikgemaakt kan worden van plusstrategieën. Een degelijke opbouw van strategieën veron-

derstelt de eerdergenoemde automatisering van basale rekenvaardigheden. 

Diverse onderzoekers bogen zich over de vraag welke methode het meest geschikt is om de stra-

tegieën aan te leren. Maar hun bevindingen zijn niet eenduidig. Harskamp en Suhre (1986)

maakten aannemelijk dat leerlingen het beste zelf strategieën kunnen ontwikkelen. Zij ontdek-

ten dat vrijwel alle leerlingen vooruitgaan als ze gestimuleerd worden in het gebruik van eigen

strategieën. Het is echter nog maar de vraag of dit ook geldt voor leerlingen met lwoo. Zo bleken

mlk-leerlingen (Van Luit, 1992) een beter rendement te halen uit de traditionele rekenmethoden

dan uit de realistische rekenmethode. De training van een vaste probleemoplossingsstrategie

voor elke soort som had het meeste effect. De leerlingen die getraind waren met de realistische

methoden, waarbij ze mochten kiezen welke strategie ze wilden toepassen, hielden veelal vast

aan dezelfde strategie. Recentelijk werd eenzelfde resultaat gevonden bij 11-jarige mlk-leerlingen

(Milo & Ruijssenaars, 2003).

Een ander nadeel van de realistische methode is dat de leerlingen veelal vasthouden aan het tel-

lend rekenen. Dit is op zich geen verkeerde strategie, maar geeft bij grotere getallen een toename

in fouten en oplossingstijd. Waarschijnlijk zijn leerlingen met lwoo niet in staat om zelf goede

strategieën te genereren en is een voorgestructureerde aanpak bij deze groep effectiever. Door

gebruik te maken van een vaste aanleervolgorde kan de aanpak gestructureerd worden. Van

Lieshout en Jaspers (1992) maakten aannemelijk dat een dergelijke stapsgewijze training zeer

effectief is. De stappen bestaan uit vragen die de voorkennis activeren, de uitvoering stapsgewijs

uitvoert en het antwoord controleert. Om de strategieën stapsgewijs aan te leren kan ook gebruik-

gemaakt worden van de computer. Baltussen en Van Lieshout (1991) ontdekten dat het aanleren

van een rekenstrategie op een computer even effectief is als een instructie van een leerkracht.

Samenvatting 
In het bovenstaande is getracht inzicht te verschaffen in behandelingsmogelijkheden van reken-

achterstanden bij leerlingen met lwoo. De rekenvaardigheid kan gestimuleerd worden door

leerlingen met lwoo vaardigheid aan te leren om sommen te vertalen in rekenkundige hande-

lingen, basale rekenvaardigheid, getalbegrip en een beperkt aantal strategieën. De somlees-

vaardigheid kan verbeterd worden door de symboolnotatie en de signaalwoorden te oefenen.

Veel leerlingen met lwoo hebben een achterstand in basale rekenvaardigheid. Zij moeten leren

om eenvoudige sommen tot honderd uit het hoofd op te lossen. Hiervoor kunnen somrijen

gebruikt worden, waarbij het tempo telkens opgeschroefd wordt. Bovendien kan het getalbe-

grip direct verhoogd worden door tegelijkertijd de sommen te visualiseren in het honderdveld

of op de getallenlijn. Om moeilijker sommen ook voor leerlingen met lwoo toegankelijk te

maken, kunnen de vijfstructuur, inversieregel, analogieregel en de dubbelsom getraind worden.
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2.6 Consequenties voor de aanpak van leerproblemen in het lwoo

Veel problemen met leren van lwoo-leerlingen kunnen herleid worden tot onvoldoende vaar-

digheden op het gebied van informatieverwerking, taal en rekenen. De vraag is of en hoe deze

vaardigheden te verbeteren zouden zijn. Volgens diverse onderzoekers (o.a. Stein, Richardson

& Fowler, 2000; Darch, Kim, Johnson & James, 2000; De Soete, Roeyers & Buyssee, 2000) is het

wenselijk om deze vaardigheden te verbeteren, zodat de leerlingen meer rendement uit het leer-

proces kunnen halen. Een trainingsprogramma zou moeten voldoen aan een aantal kenmerken

om tegemoet te komen aan de leerproblemen van de lwoo-leerlingen. Het is wenselijk om de

vaardigheden stapsgewijs en gestructureerd aan te leren. Op deze wijze blijft de (geheugen)

belasting van leerlingen met leerproblemen binnen de perken. Daarnaast zal er in beperkte

mate geleerd moeten worden om gebruik te maken van eenvoudige strategieën. Hierdoor blijft

de aanleertijd beperkt en krijgen deze leerlingen geen moeilijkheden met het kiezen van de juiste

strategie. Ten slotte moet de methode aansluiten bij de interesse van deze leerling en geen over-

bodige oefeningen bevatten om voldoende motivatie te garanderen. 

In Tabel 2.2 wordt een overzicht gegeven van behandelingsmogelijkheden voor de diverse ach-

terstanden. Hierbij moet opgemerkt worden dat deze behandelingsmogelijkheden nog niet bij

lwoo-leerlingen zijn onderzocht. Wij zijn benieuwd of dergelijke trainingprogramma’s ook

effect hebben op de vaardigheden van lwoo-leerlingen. Dit betekent overigens niet dat alle leer-

lingen alle behandelingen zullen krijgen. Uiteraard zal op basis van diagnostiek bekeken moeten

worden wat voor welke leerling de meest effectieve behandeling is. In het volgende hoofdstuk

komt de methode Hulp Op Maat aan bod als een voorbeeld van een trainingsprogramma voor

leerlingen met lwoo. Hierbij analyseren we waarom en hoe in HoM tegemoet wordt gekomen

aan de behoeften van een leerling met lwoo. 
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Tabel 2.2 Overzicht van mogelijk effectieve interventies voor leerlingen met lwoo

Methode

Oogbewegingen met auditieve en visuele 

informatieverwerking.

Klankwaarneming met auditieve en visuele 

informatieverwerking.

Directe ‘geheugen’training door oefening in het 

onthouden van plaatjes en woorden.

Compensatie door gebruik van multi-sensorieel 

materiaal en gestructureerde, herkenbare opbouw.

Klank(groep)herkenning, manipulatie en klank-teken- 

koppeling met losse woorden.

Vervolgens combineren met tekstbegrip 

en spellingvaardigheid.

Flitswoorden met rijm, wissel- en structuurrijen.

300 meest gebruikte woorden aan de hand van thema’s.

Signaalwoorden.

Concrete strategieën, zoals het ophelderen van 

onduidelijke begrippen.

Visueel verzwaarde teksten.

Analogiemethode.

Compenseren met behulp van spellingprogramma’s.

Symboolnotatie.

Redactiesommen.

Signaalwoorden.

Compenseren door sommen kaal aan te bieden.

Optellen en aftrekken tot het tiental.

Somrijen.

Flitssommen.

Visualisatie met behulp van het honderdveld 

en de getallenlijn.

Visualisatie met behulp van het honderdveld, 

de getallenlijn en het telraam.

Flitsen van hoeveelheden.

Vijfstructuur, inversieregel, analogieregel en dubbelsom.

Behandelingsaspecten

Visuele waarneming

Auditieve waarneming

Onthouden en actief 

bewerken van informatie

Fonologische codeer-

vaardigheid

Lexicale decodeervaardigheid

Woordenschat

Tekstbegripstrategieën

Spellingstrategieën

Lezen van sommen

Berekenen

Relaties tussen getallen

Rekenstrategieën

Probleemgebieden

Informatieverwerking 
Visuele en verbale 

informatieverwerking

Geheugen en aandacht

Taalvaardigheden
Basale taalvaardigheden

Woordkennis

Strategieën

Rekenvaardigheden
Vertalen van sommen in 

rekenhandelingen

Basale rekenvaardigheid

Getalbegrip

Strategieën
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3 Methode Hulp op Maat

3.1 Inleiding

De ondersteuningsbehoefte van lwoo-leerlingen verschilt sterk. Dit is een gevolg van de grote

diversiteit aan leerproblemen. Waar de ene leerling hulp nodig heeft bij de spellingregels, heeft

de ander dit bij het rekenen. Dit vraagt eigenlijk om gespecialiseerde leerkrachten voor elk leer-

gebied. Bovendien zouden er verschillende moeilijkheidsgraden van oefenstof aangeboden

moeten worden. Maar voor veel scholen is dit niet haalbaar. Het gevolg is dat men leerlingen

onder de hoede van remedial teachers of externe deskundigen plaatst. Een alternatieve aanpak

is echter ook mogelijk, waarbij de leerlingen niet verwezen hoeven te worden. Daarvoor werd

door De Groot, Heethuis en Koekkoek (1996) Hulp op Maat (HoM) ontwikkeld in samenwerking

met de Stichting Hulpverlening Voortgezet Onderwijs (SHVO), het Algemeen Pedagogisch

Studiecentrum (APS) en diverse leerkrachten. 

In dit hoofdstuk wordt de methode HoM beschreven. Deze methode beoogt de verbetering van

algemene cognitieve vaardigheden (verbale en visuele informatieverwerking) en de specifieke

leervaardigheden in taal en rekenen van leerlingen met lwoo. Hierbij wordt de computer ingezet

als leermiddel om voor elke leerling een gedifferentieerd aanbod aan oefeningen te bieden. In

dit hoofdstuk worden eerst de doelstellingen en de werkwijze van HoM verduidelijkt (3.2).

Vervolgens wordt er aandacht besteed aan de verschillende onderdelen van HoM (3.3) en de

inhoud van de oefeningen (3.4, 3.5 en 3.6).

3.2 Doelstellingen en werkwijze van HoM

HoM wil de informatieverwerking verbeteren en de reken- en taalvaardigheid van leerlingen

vergroten. Bij de ontwikkeling van deze methode is uitgegaan van de beginsituatie van lwoo-

leerlingen en de mogelijkheden van de leerkrachten in het lwoo. Hierna komen beide aspecten

aan bod.

Beginsituatie van een leerling met lwoo
Uit de eerdergenoemde literatuurstudie bleek dat er bij een leerling met lwoo sprake kan zijn

van verstoorde informatieverwerking en van achterstanden in reken- en taalvaardigheid. Vaak

is er ook een zwakke motivatie voor de leervakken. Voor elk van deze elementen wordt beschre-

ven hoe HoM deze tracht te beïnvloeden. 

Ten eerste gaan we in op de informatieverwerking. Ondanks de discussie over de effectiviteit

van een dergelijke benaderingswijze (o.a. Callu, Giannopulu, Escolano, Cusin, Jacquier-Roux &

Dellatolas, 2005; Swanson, Hoskyn & Lee, 1999) is in de methode HoM ruime aandacht voor de

informatieverwerking. Men verwacht dat bij leerlingen met tekortkomingen op dit gebied het

leerproces stagneert. Daarom is het volgens de auteurs van HoM noodzakelijk om deze vaardig-

heid te verbeteren en daar waar dit niet mogelijk is, te compenseren. Om de visuele en auditieve

informatieverwerking te verbeteren, zijn er aparte oefeningen ontwikkeld. Een leerling leert op

deze manier informatie efficiënter waar te nemen, actief te bewerken en te onthouden. Een

voorbeeld van zo’n oefening is het onderdeel Visuele Voorstelling. Hierbij komen drie verschillende

figuren gedurende vijf seconden in beeld. Een leerling moet deze figuren onthouden en even
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later reproduceren. Op deze manier leert een leerling nauwgezet kijken en onthouden. 

Het is echter mogelijk dat de informatieverwerkingsvaardigheid hierdoor bij sommige leerlingen

toch nog onvoldoende toeneemt. Om ervoor te zorgen dat ook deze leerlingen voldoende van

een oefening begrijpen kan gebruikgemaakt worden van een multi-sensoriële leeromgeving en

een vaste structuur. De multi-sensoriële leeromgeving bestaat uit kleur, geluid en ondersteu-

nende figuren bij de oefeningen. De kans dat de informatie door de leerlingen verwerkt wordt,

is op deze manier groter. De structuur wordt vormgegeven door een vaste lay-out en opbouw van

elke oefening. Zo worden de leerlingen niet onnodig afgeleid door veranderingen in de weergave.

De oefeningen hebben naast deze lay-out ook een vaste opbouw. Eerst wordt elke vaardigheid apart

geoefend en vervolgens geautomatiseerd. Daarna worden de afzonderlijke vaardigheden gecombi-

neerd met andere vaardigheden in een nieuwe oefening. Dit verhoogt de toepasbaarheid van de ver-

worven vaardigheden zonder dat de leerlingen te veel informatie tegelijk moeten verwerken.

Ten tweede zijn er oefeningen die gericht zijn op het verminderen van achterstanden in de taal-

en rekenvaardigheid. Vaardigheid in de Nederlandse taal is immers de basis voor vreemde talen

en rekenen vormt de basis voor wiskunde en natuurkunde. Daarnaast is taal zowel een eerste

vereiste voor het begrijpen van de instructie en de feedback als voor de mondelinge of schrifte-

lijke reacties. Ten derde is er rekening gehouden met de beperkte motivatie van leerlingen met

lwoo. Succeservaringen kunnen motiveren (Deci & Chandler, 1986). Daarom wordt het instap-

niveau van een oefening zó gekozen dat succes vrijwel verzekerd is. De motivatie van de leerlingen

wordt eveneens gestimuleerd door onmiddellijk feedback te geven. Zo ervaren zij direct succes

en hoeven zij bij een verkeerde strategie niet een hele oefening te maken die later verspilde tijd

zal blijken te zijn geweest. 

Een ander motivatiebevorderend element is het werken op de computer. Dit sluit aan bij de 

belevingswereld van deze leerlingen en anonimiseert het falen. Bovendien is de computer altijd

beschikbaar en hoeft er weinig energie gestoken te worden in het opschrijven van antwoorden.

De oefeningen kunnen zelfs op cd-rom mee naar huis genomen worden, zodat een leerling op

het moment dat hij dat wil, kan gaan oefenen en zijn vaardigheid zelfstandig kan vergroten. Om

ervoor te zorgen dat de lwoo-leerlingen elke week voldoende oefenen is de methode HoM opge-

nomen in hun lesprogramma. Allen gaan op hetzelfde moment bezig met hun oefeningen achter

de computer. Dit heeft als voordeel dat zij niet in een uitzonderingspositie terechtkomen.

Mogelijkheden van de leerkracht
Naast de beginsituatie van een leerling met lwoo moet de methode HoM ook rekening houden

met de (on)mogelijkheden van de leerkrachten. Een grote groep leerkrachten heeft weinig erva-

ring met lwoo-leerlingen die voorheen naar het speciaal onderwijs gingen. Uit onderzoek van

Visser (2001) blijkt dat meer dan de helft (65%) van de ondervraagde leerkrachten niet weet hoe

men hen op moet vangen. Bovendien hebben leerkrachten op het vmbo meestal onvoldoende

kennis van alle vakgebieden en zijn niet in staat om voortdurend aan alle leerlingen feedback te

geven. Ook kunnen ze onmogelijk aan alle leerlingen gedifferentieerd onderwijs bieden en heb-

ben ze te weinig tijd om uitgebreid te oefenen met iedere leerling. Vooral leerlingen die moeite

hebben met leren zullen in dergelijke situaties snel afhaken (Mulder, De Boom, Heyl, Klatter &

Severiens, 2003).

De auteurs van HoM geven aan dat deze methode in voldoende mate rekening houdt met de

mogelijkheden van de leerkrachten en de beginsituatie van de lwoo-leerlingen. Ook kan er gebruik-

31

Methode Hulp op Maat

bw Hulp op maat  21-08-2007  14:31  Pagina 31



gemaakt worden van vakspecifieke kennis van de beschikbare leerkrachten. Een voorwaarde

hiervoor is dat de ondersteuning voor verschillende leerlingen tegelijkertijd plaatsvindt. Zo

kunnen leerlingen die problemen hebben met spelling aan de slag gaan met de spellingonder-

delen uit de methode HoM, waarbij de leerkracht Nederlands de begeleiding verzorgt. Dit heeft

bovendien als voordeel dat de leerkracht Nederlands de problemen op het gebied van de spelling

ook kan integreren in de andere lessen Nederlands. 

De vakleerkracht is echter niet in staat om voor elke leerling verschillende oefeningen aan te bie-

den en de voortgang hiervan bij te houden. Om dit probleem op te lossen maakt HoM gebruik

van een instaptoets en een computerprogramma dat de resultaten van een leerling automatisch

bijhoudt. Op basis van de resultaten van de instaptoets krijgt een leerling bepaalde oefeningen

toegewezen. Zo zal een leerling die in de toets veel optelfouten heeft gemaakt meer moeten

oefenen met het optellen. Tijdens het oefenen van leerlingen houdt de computer bij hoe vaak,

wanneer en met welk resultaat gewerkt wordt. Dit geeft de leerkracht de gelegenheid om leerlingen

feedback te geven over hun vooruitgang en inzet. Op deze manier vult de computer de leerkracht

aan. Bovendien kan de computer elke oefening eindeloos en geduldig herhalen. Dit heeft grote

voordelen voor leerlingen en leerkrachten. Een leerling hoeft zich er niet voor te schamen als hij

iets niet begrijpt of iets nog niet kan. Daarnaast hoeft een leerkracht minder aandacht te besteden

aan het herhalen van oefeningen of instructies. Hierdoor heeft hij meer tijd om aandacht te

besteden aan uitleg bij hardnekkige fouten en de instructie van nieuwe oefeningen, de stimule-

ring en de bijsturing van een leerling.

Op de hiervoor beschreven wijze biedt deze methode dus ‘maatwerk’ aan leerlingen met achter-

standen, houdt rekening met de beginsituatie en maakt gebruik van de mogelijkheden van de

leerkracht. Deze uitgangspunten vormen de basis van de methode HoM. In 3.3 komen de ver-

schillende onderdelen van deze methode aan bod. 

3.3 Onderdelen van HoM

In deze paragraaf komen de middelen aan bod waarmee de doelen bereikt kunnen worden. De

methode HoM bestaat uit drie onderdelen:

a Een diagnostisch instrument, de Differentiatietoets voor Leervorderingen en

Schoolloopbaan (DLS), (De Groot & Mombarg, 2002).

b Een wegingprogramma.

c Het computerprogramma Multitrainer.

Bovengenoemde drie onderdelen sluiten op elkaar aan. Een leerling begint met het maken van

de DLS. Daarna genereert het wegingprogramma op basis van de testscore een vaardigheids-

score en een advies over de te oefenen onderdelen. Tot slot gaat de leerling aan de slag met de

toegewezen oefeningen op de computer. Deze drie onderdelen worden hierna toegelicht.

A De DLS

Om de leerlingen met leerproblemen te kunnen helpen is een diagnostisch instrument ontwik-

keld dat de vaardigheden op het gebied van informatieverwerking, rekenen en taal meet. De test

bestaat uit zeventien subtests, die op te splitsen zijn in twee groepen: de visueel-ruimtelijke en
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de verbale subtests (Tabel 3.1). De visueel-ruimtelijke subtests doen een beroep op vaardigheden

zoals het waarnemen, logisch redeneren, ruimtelijke oriëntatie, onthouden en kopiëren. Daar-

naast doen deze subtests ook een beroep op de rekenvaardigheden, waaronder tellen, schatten,

vermenigvuldigen en het maken van redactiesommen. De verbale subtests meten de verwerking

van talige informatie, zoals het lezen en het logisch redeneren met woorden. De subtests doen

ook een beroep op de onderdelen begrijpend lezen en de spellingvaardigheid. 

Tabel 3.1 Verbale en visueel-ruimtelijke subtests van de DLS

B Het wegingprogramma

Na het maken van de test wordt het aantal fouten en niet-gemaakte items op de subtests van de

DLS ingevoerd in het wegingprogramma. Dit programma geeft op basis van de subtests drie

scores: een gemiddelde gewogen score van alle subtests, een gemiddelde van de verbale sub-

tests en een gemiddelde score van de visueel-ruimtelijke subtests. Op basis van deze scores

wordt aan een leerling een advies gegeven over de te volgen leerweg: basisberoepsgericht,

kaderberoepsgericht, gemengd of theoretisch en de te kiezen sector: Techniek, Zorg en welzijn,

Economie en Landbouw. Een leerling met een lage score op alle onderdelen zal geadviseerd

worden om de basisberoepsgerichte leerweg te volgen. Heeft een leerling alleen een zwakke

score op de verbale subtest dan krijgt een leerling het advies om zich te richten op de visueel-

ruimtelijke kant, die in verhouding sterker zal zijn. Dit kan bijvoorbeeld door te kiezen voor de

sector Techniek of Landbouw, omdat taal daarbij een minder belangrijke rol speelt.

Naast het advies over de te volgen schoolloopbaan geeft het wegingprogramma ook een advies

over de te oefenen vaardigheden. Scoort een leerling op bepaalde combinaties van subtests

zwak, dan kan dit wijzen op achterstanden in leervaardigheden. Zo kan een zwakke score op de

subtests Dictee en Cijfers naschrijven, een indicatie zijn voor een zwakke auditieve informa-

tieverwerking. Op deze manier wordt voor elke leerling een individueel advies opgesteld. 

Het advies geeft ook aan op welke wijze en in welke volgorde een leerling de achterstanden 

kan reduceren. 

C Het computerprogramma Multitrainer

Met behulp van oefeningen uit het computerprogramma Multitrainer kan een groot aantal leer-

vaardigheden getraind worden. Zo zijn er vaardigheidstrainingen op het gebied van de visuele

en auditieve informatieverwerking en trainingen gericht op begrijpend lezen, spelling en rekenen.

Verbale subtests

• Woorden met gelijke betekenis

• Tekst verklaren

• Logisch redeneren

• Wat hoort bij wat

• Woordenschat

• Dictee

• Woordsynthese

• Spelling

• Werkwoorden

Visueel-ruimtelijke subtests

• Figuren natekenen in stippenveld

• Schatten

• Figuren invullen

• Cijfers naschrijven

• Figurenreeksen

• Blokkenteltest

• Verbindingen aanbrengen

• Rekenen
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Daarnaast bevat het programma ter ontspanning ook een aantal spelletjes. In 3.4, 3.5 en 3.6

wordt een nadere beschrijving van de inhouden gegeven. 

3.4 De Multitrainer: algemene cognitieve vaardigheden

Informatieoverdracht is afhankelijk van het vermogen om adequaat visuele en auditieve infor-

matie te verwerken. Bij visuele informatieverwerking op school gaat het om het kunnen discri-

mineren, analyseren en synthetiseren van figuren, lijnen en letters. Een voorwaarde voor visuele

discriminatie en analyse is het snel en goed kunnen zien van de informatie. Daarom zijn in

Multitrainer dan ook onderdelen opgenomen ter verbetering van het zien. Hierbij gaat het niet

om de oogsterkte, maar om de oogcoördinatie. Zo zijn er oefeningen waarbij op verschillende

plaatsen op het scherm figuurtjes verschijnen die een leerling aan moet klikken of na moet

typen (letters en cijfers). Een leerling leert steeds sneller de ogen te richten op de informatie die

hij moet lezen. Naast de visuele waarneming kan ook de verwerking van informatie getraind

worden. Een voorbeeld is de pentagramoefening. In een geometrische figuur moet een aantal

blokjes gepast worden, zodat het figuur geheel opgevuld wordt. Daartoe moeten de figuurtjes

gedraaid en gecombineerd worden. 

Behalve de hierboven beschreven oefeningen zijn er ook oefeningen voor de auditieve informa-

tieverwerking. Deze oefeningen richten zich op de versterking van het fonologisch coderen, het

omzetten van klanken in tekens. Daartoe moet een leerling trainen in het herkennen, onthouden,

synthetiseren en op volgorde plaatsen van klanken, woordgroepen en woorden. Klanksynthese is

zo’n oefening. Een leerling krijgt drie gescheiden klanken te horen en moet dan uit een aantal

woorden kiezen welk woord bij deze klanken hoort (‘b-aa-n’ = baan).

Hiermee zijn de visuele en auditieve vaardigheden om gesproken of geschreven informatie

waar te nemen, besproken. Voor een leerling is het echter niet voldoende om alleen deze vaar-

digheden te beheersen. Een leerling moet de informatie ook kunnen onthouden en actief bewer-

ken. Om deze ‘geheugen’-strategieën te oefenen zijn er allerlei spelletjes geprogrammeerd, zoals

de Toren van Hanoi. Hierbij gaat het om het vooruit kunnen denken en ‘als dan’-redeneringen

te kunnen volgen. Voor de training van geheugenstrategieën zijn op deze manier diverse oefe-

ningen gemaakt waarbij telkens een ander aspect geoefend wordt. Zo bestaan er oefeningen

om de sequentiële, simultane, auditieve en visuele geheugenstrategieën te trainen. Een voor-

beeld van een oefening gericht op de sequentiële strategieën is de Visuele voorstelling. Hierbij

moet een leerling verschillende figuren op het scherm aanwijzen die hij kort daarvoor gezien

heeft. De training van de simultane geheugenstrategieën kan gedaan worden met behulp van

andere onderdelen uit de Multitrainer, zoals Pentagrammen en Tanagrammen. De leerlingen

moeten telkens een inschatting maken of een bepaalde figuur past in een grotere figuur. Op

deze manier krijgen ze inzicht in onderlinge verhoudingen tussen figuren. De oefeningen die

gericht zijn op de verbetering van de informatieverwerking zijn in Tabel 3.2 samengevat.
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Tabel 3.2 Multitraineroefeningen gericht op de verbetering van de informatieverwerking

3.5 De Multitrainer: taalvaardigheid

Een volgend onderdeel van de Multitrainer bestaat uit oefeningen die gericht zijn op de taalvaar-

digheid. Tegelijkertijd of voorafgaande aan de taalvaardigheidoefening kan een leerling de oefe-

ningen voor de informatieverwerking doorlopen. Uiteraard is er geen exacte scheiding tussen

deze oefeningen aangezien de meeste leerlingen op meer gebieden oefening nodig hebben. 

In het programma Multitrainer zijn drie soorten taaloefeningen opgenomen. De taaloefeningen

zijn te verdelen in oefeningen voor de ontwikkeling van de basale taalvaardigheden, de woorden-

schat en de tekst- en spellingstrategieën (zie Tabel 3.3). Hierna worden ze kort besproken. 

De basale taalvaardigheden bestaan uit fonologische en lexicale (de)codeeroefeningen. Deze

oefeningen steunen de ontwikkeling van het begrijpend lezen en de spelling. Voor de training

van fonologische codeervaardigheid is een uitgebreide serie aan auditieve oefeningen in het

programma opgenomen. Zo krijgen leerlingen bij de oefening Auditieve analyse drie woorden te

horen en moeten dan aangeven welk woord overeenkomt met het woord op hun beeldscherm.

De lexicale decodeeroefeningen bestaan uit Flitswoorden en Woordrijen. Het onderdeel

Flitswoorden is ingewikkelder dan de flitswoordoefeningen die meer gericht zijn op de visuele

informatieverwerking. Nu moeten de woorden niet alleen aangeklikt of met elkaar vergeleken

worden, maar ook nagetypt, zodat de volledige reproductie van het woordbeeld gecontroleerd

kan worden. De oefening Woordrijen bestaat uit twee rijtjes woorden, waarbij telkens hetzelfde

woord in het linker- en rechterrijtje gezocht moet worden. Het snel herkennen van een woord

vergemakkelijkt de inhoudelijke kant van het begrijpend lezen en spelling.

Met het trainen van de basale taalvaardigheid is de inhoudelijke betekenis van taal nog niet

geoefend. Voor de inhoudelijke betekenis van woorden zijn er onderdelen, zoals moeilijke

woorden, spreekwoorden en tegenstellingen. Een voorbeeld hiervan is de omschrijving van

moeilijke woorden. Een leerling krijgt ‘een wrak’ te zien en moet een keuze maken uit: ‘een gat

in het ijs, een onherstelbaar beschadigd schip, een oud-soldaat of een afschrift’. Afhankelijk van

het aantal goede omschrijvingen krijgt de leerling een hogere score.

Behandelingsaspecten

Visuele waarneming

Auditieve waarneming

Onthouden en actief 

bewerken van informatie

Oefeningen in het programma Multitrainer

Saccade-oefeningen: Ballon Schieten, Vliegtuig, Woordflits, Plaatjes Vangen, 

Woordvergelijking, Rekenmachine, Traplezen.

Pentagrammen, Lijnenspel, Mozaïektest, Tanagrammen en Voorstellingsset.

Klanken: verschil in klanken.

Onthouden: ritmes, cijfers, woorden en verhalen.

Analyse: woorden in lettergrepen verdelen en positie van het woord in de zin bepalen.

Synthese: van lettergrepen en klanken woorden maken; van woorden zinnen maken.

Lokalisatiedictee.

Doe-opdracht: plaatsen van figuren op basis van aanwijzingen.

Decoderen, 3-Staven Piramide, Pentagrammen, Vier Op Een Rij, Vlaggen, 

Spijkerbordoefeningen en Tanagrammen.

Voorstellingsset, Flitswoorden (visuele oefening).

Ritmes, cijfers, woorden, opdrachten en verhalen onthouden (auditieve oefening).
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Om een tekst goed te kunnen begrijpen is woordkennis alleen niet toereikend. Daarom is er in

het programma Multitrainer ook het onderdeel Begrijpend lezen opgenomen. De oefening is

gericht op het nauwkeurig lezen en het begrijpen van teksten. Om secuur lezen te bevorderen

zijn de teksten in wisselende lettertypes en -groottes weergegeven. Na elke tekst wordt er

getoetst. Deze bestaat uit meerkeuzevragen over de tekst. De toets heeft een vaste structuur

(reproductie, inzicht en abstractie). In Multitrainer is (voorlopig nog) slechts beperkte aandacht

voor het begrijpend lezen. Zo wordt er geen aandacht besteed aan tekstbegripstrategieën. 

Om de spellingvaardigheden te verbeteren worden woordbeeldoefeningen gebruikt. Als een

leerling een vast beeld van een woord onthouden heeft, zal hij ook minder spelfouten maken.

Dit is echter niet voldoende om werkwoorden te vervoegen of om meervoudsvormen te maken.

De regels hiervoor moeten getraind worden. De spellingoefeningen bestaan uit grammaticale

oefeningen, zoals het ontleden van zinnen. Andere oefeningen richten zich op de toepassing

van de spellingregels, zoals het kunnen verbuigen van werkwoorden (ott, ovt, vtt) en het invullen

van de juiste meervoudsvorm. 

Tabel 3.3 Multitraineroefeningen gericht op de verbetering van de taalvaardigheid

3.6 De Multitrainer: rekenvaardigheid

De oefeningen voor het bevorderen van de rekenvaardigheid zijn op te delen in vier hoofdgroepen:

lezen van sommen, berekenen, getalbegrip en strategieën. Om het lezen van sommen te verbe-

teren moeten leerlingen leren om (redactie)sommen te vertalen in rekenkundige handelingen.

In de methode HoM zijn er weinig mogelijkheden om deze vaardigheid te trainen. Alleen de

onderdelen Breuken en Stelsels richten zich enigszins op deze vaardigheid. Het programma

Breuken oefent breuksommen met de decimale en standaardweergave. Om vertalen van som-

Behandelingsaspecten

Fonologisch coderen en 

lexicale decodeervaardigheid

Woordenschat

Tekstbegripstrategieën

Spellingstrategieën

Oefeningen in het programma Multitrainer

Fonologisch coderen:

Auditieve analyse: woorden in lettergrepen verdelen en positie van het woord in 

de zin bepalen.

Auditieve synthese: van lettergrepen en klanken woorden maken; van woorden 

zinnen maken.

Lexicaal decoderen:

invullen van klinkers g/ch, ij/ei, ng/nk, ou/au en s, z, v of f.

Flitswoorden.

Moeilijke woorden.

Tegenstellingen.

Spreekwoorden.

Zo … als een …

Meerkeuzevragen over gepresenteerde teksten.

Teksten in wisselende lettertypes en lettergroottes.

De of het, deze of dit, die of dat.

Ontleden.

Enkelvoud-meervoud en verkleinwoorden.

Invullen van klinkers a/aa, e/ee, o/oo en u/uu.

Trappen van vergelijking.

Werkwoorden ott, ovt en vtt.
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men in rekenkundige handelingen makkelijker te maken, kan er gebruikgemaakt worden van

cirkels met verdelingen, waarmee de breuk gevisualiseerd wordt. De opgaven van het program-

ma Stelsels betreffen het toepassen van het metrieke stelsel. Bij deze oefeningen wordt getraind

op het gebruik van conversies voor lengte, inhoud, omtrek en oppervlaktematen. Zo leren leerlin-

gen wat de afkortingen cm., dm. en km. betekenen. Bij de meeste oefeningen worden proble-

men met de omzetting van rekenopgave naar handeling echter voorkomen door de sommen

zonder tekst of met visuele ondersteuning aan te bieden. 

Beter vertegenwoordigd dan het lezen van sommen zijn de basale rekenvaardigheden. Deze

worden getraind met behulp van het programma Berekeningen. Dit zijn rekenopgaven gericht

op de automatisering en toepassing van optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, gemid-

delde, procenten en geldsommen. De opgaven worden op verschillende manieren aangeboden,

dus niet alleen in de klassieke vorm van 23 + 81 = maar ook als ‘stipsommen’ waarbij niet de uit-

komst, maar het tweede getal gegeven moet worden (23 + ... = 104). 

In het programma Multitrainer zijn veel oefeningen opgenomen ter bevordering van het getal-

begrip. Het onderdeel Flitsend waarnemen laat een aantal figuren op het scherm zien. De leerling

moet vervolgens het juiste aantal aanklikken. Door een toename van het aantal figuren en de

snelheid wordt een adequate koppeling tussen hoeveelheid en getal gestimuleerd. De oefening

Dyscalculie traint het snel waarnemen van hoeveelheden, het optellen en aftrekken rondom het

tiental en het inzicht in het tientallig stelsel. Een leerling krijgt bijvoorbeeld inzicht in het tien-

tallig stelsel met behulp van het honderdveld. Hierbij moet een leerling de som 42 + 29 = aan-

klikken in het honderdveld (10 bij 10 vakken). De leerling wordt gestimuleerd om er in één keer

tien bij op te tellen, omdat 42, 52 en 62 recht onder elkaar staan. Bij de oefeningen van

Dyscalculie kan door de leerling gebruikgemaakt worden van visuele ondersteuning door middel

van het telraam, het honderdveld en de rekendriehoek. 

Als laatste onderdeel van de rekenvaardigheden komen de rekenstrategieën aan bod. Alhoewel

er geen specifieke oefeningen voor de training van strategieën in het programma opgenomen

zijn, stimuleren de visualisaties wel de toepassing ervan. Zo worden veel oefeningen in het hon-

derdveld aangeboden om het gebruik van de vijfstructuur te stimuleren. Daarnaast zijn er sommen

in het programma opgenomen om het dubbelen van cijfers, zoals 8 + 8 = 16, te automatiseren.

Mogelijkerwijs stimuleert het programma hiermee ook de toepassing van het dubbelen bij som-

men (6 + 7 = 6 + 6 + 1).

Tabel 3.4 Multitraineroefeningen gericht op de verbetering van de rekenvaardigheid

Behandelingsaspecten

Lezen van sommen

Berekenen

Relaties tussen getallen

Rekenstrategieën

Oefeningen in het programma Multitrainer

Metriek stelsel (lengte, inhoud, omtrek, oppervlakte), Romeinse cijfers.

Breuken: omzetting van decimale naar gewone breuk en v.v.

Berekeningen: Optellen, Aftrekken, Vermenigvuldigen, Delen, Gemiddelde, 

Procenten, Geldsommen.

Dyscalculie: Flitsend waarnemen, Ordenen, Getalrijen, Rekenen 1 (tiental), 

Rekenen 2 (twintigtal), Rekendriehoeken, Telraam, Honderdveld.

Breuken: vergelijken met en zonder cirkels, met gelijke waarde, omzetting van 

decimale naar gewone breuk en v.v., gelijknamig maken van breuken, 

optellen van breuken.

Honderdveld.

Dubbelsommen.
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3.7 De Multitrainer: overzicht behandelingsaspecten

In hoofdstuk twee noemden we een aantal wenselijke interventies voor leerlingen met lwoo. In

Tabel 3.5 worden alle onderdelen van het programma Multitrainer weergegeven. Tevens ver-

meldt de tabel op welke behandelingsaspecten deze onderdelen voornamelijk een beroep doen.

Hieruit blijkt dat het programma vooral gericht is op de verbetering en automatisering van de

basale informatieverwerking, taal- en rekenvaardigheid. We verwachten dan ook dat de methode

HoM hier voornamelijk effect op heeft.

38
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Tabel 3.5 Overzicht van behandelingsaspecten in het programma Multitrainer

Methode

Visuele oefeningen: saccade-oefeningen, Pentagram-

men, Lijnenspel, Mozaïektest, Tanagrammen en 

Voorstellingsset, Decoderen, 3-Staven Piramide, Vier 

Op Een Rij en Vlaggen.

Auditieve oefeningen: verschil in klanken, woorden in 

lettergrepen verdelen en positie van het woord in de 

zin bepalen, van lettergrepen en klanken woorden 

maken, van woorden zinnen maken en doeopdrachten 

op basis van (auditieve) aanwijzingen.

Vaste opbouw en structuur.

Voorstellingsset, Negensprong, Codeeroefeningen en 

Flitswoorden, ritmes, cijfers, woorden en verhalen 

onthouden.

Meerdere koppelingen creëren: multimedia.

Auditieve analyse: woorden in lettergrepen verdelen 

en positie van het woord in de zin bepalen.

Auditieve synthese: van lettergrepen en klanken 

woorden maken; van woorden zinnen maken.

Invullen van klinkers g/ch, ij/ei, ng/nk, ou/au en 

s, z, v of f.

Flitswoorden.

Moeilijke woorden.

Tegenstellingen.

Spreekwoorden.

Zo … als een …

Meerkeuzevragen over gepresenteerde teksten.

Teksten in wisselende lettertypes en lettergroottes.

De of het, deze of dit, die of dat.

Ontleden.

Enkelvoud-meervoud en verkleinwoorden.

Invullen van klinkers a/aa, e/ee, o/oo en u/uu.

Trappen van vergelijking.

Werkwoorden ott, ovt en vtt.

Metriek stelsel (lengte, inhoud, omtrek, oppervlakte), 

Romeinse cijfers.

Breuken: omzetting van decimale naar gewone 

breuk en v.v.

Berekeningen: Optellen, Aftrekken, Vermenigvuldigen, 

Delen, Gemiddelde, Procenten, Geldsommen.

Dyscalculie: Flitsend waarnemen, Ordenen, Getalrijen, 

Rekenen 1 (tiental), Rekenen 2 (twintigtal), Rekendrie-

hoeken, Telraam, Honderdveld.

Breuken: vergelijken met en zonder cirkels, met gelijke 

waarde, omzetting van decimale naar gewone breuk 

en v.v., gelijknamig maken van breuken, optellen van 

breuken.

Honderdveld.

Dubbelsommen.

Behandelingsaspecten

Visuele waarneming

Auditieve waarneming

Onthouden en actief 

bewerken van informatie

Fonologische

codeervaardigheid

Lexicale decodeervaardigheid

Woordenschat

Tekstbegripstrategieën

Spellingstrategieën

Lezen van sommen

Berekenen

Relaties tussen getallen

Rekenstrategieën

Probleemgebieden

Informatieverwerking 
Visuele en auditieve 

informatieverwerking

Geheugen en aandacht

Taalvaardigheden
Basale taalvaardigheden

Woordkennis

Strategieën

Rekenvaardigheden
Vertalen van sommen in 

rekenhandelingen

Basale rekenvaardigheid

Getalbegrip

Strategieën
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4 Methode

4.1 Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken werd aangegeven dat leerlingen in het leerwegondersteunend

onderwijs problemen hebben op het gebied van de informatieverwerking, de reken- en taalvaar-

digheid en het sociaal-emotionele gedrag. Om ertoe bij te dragen dat zij het vmbo met meer succes

kunnen afsluiten, is de methode HoM ontwikkeld. De verwachting is dat deze methode een ver-

betering van de informatieverwerking, de taal- en rekenvaardigheid bewerkstelligt. Een leerling

zou met de verbeterde vaardigheden hogere cijfers moeten kunnen halen en dus meer kans

hebben op een diploma. Uit hoofdstuk twee bleek dat er grote verschillen zijn in de mate van

achterstand en dat ook de sociaal-emotionele problemen variëren. Het is van belang om te

weten in hoeverre deze factoren de leervaardigheden en de leerprestaties beïnvloeden. In

hoofdstuk 1 leidde dit tot de centrale onderzoeksvraag:

Wat is, in vergelijking met de reguliere methode, het effect van de methode HoM op de leervaardigheden
en de leerprestaties van leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs in het vmbo krijgen?

Deze vraag is opgesplitst in de volgende drie sub- (of deel)vragen:

1 Zijn bij leerlingen die lwoo ontvangen de algemeen cognitieve vaardigheden van verbale, visuele
informatieverwerking en de specifieke leervaardigheden (taal en rekenen) met de methode 
HoM te trainen, en hoe verhouden de resultaten zich tot die van de Controlegroep?

2 Wat is, in vergelijking met de reguliere benadering, het transfereffect van de methode HoM op 
de schoolleerprestaties van leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs in het vmbo krijgen?

3 In welke mate zijn de leerprestaties van lwoo-leerlingen te voorspellen op basis van leerling-
kenmerken en de methode HoM?

Om op de onderzoeksvragen antwoord te krijgen, wordt allereerst de selectie van de Experimentele

en Controlegroepen verantwoord (4.2). Vervolgens wordt voor elk van de groepen de interventie

beschreven (4.3). In 4.4 staat aangegeven met behulp van welke instrumenten we de effectiviteit

van HoM willen vaststellen. Daarna volgt een beschrijving van de onderzoeksprocedure (4.5). Tot

slot worden in de laatste paragraaf het design en de statistische procedure gepresenteerd.

4.2 Deelnemers

Bij de samenstelling van de Experimentele en Controlegroep is gekozen voor een trapsgewijze

selectie. Allereerst zijn de scholen benaderd die al gebruikmaken van de methode HoM, de

Experimentele groep. Vervolgens zijn daar vergelijkbare scholen bij gezocht: de Controlegroep.

Tot slot zijn op beide categorieën scholen alle leerlingen met lwoo geselecteerd. Deze drie stappen

worden in deze paragraaf toegelicht.

De selectie van de Experimentele groep
Het zou uit methodologisch oogpunt misschien wenselijker zijn om de methode HoM aselect

aan leerlingen toe te wijzen. Als eerste stap is echter gekozen voor de selectie van scholen en
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juist niet voor de selectie van leerlingen. Hiervoor is een tweetal argumenten aan te voeren. Het

eerste argument betreft een uitgangspunt van HoM. Voor de uitvoering van HoM is namelijk

noodzakelijk dat de hulp die leerlingen krijgen geen vorm van remedial teaching is, maar een

vast onderdeel van het lesprogramma. Dit betekent dat alle leerlingen mee moeten doen en niet

aselect toegewezen kunnen worden. Het tweede argument is van praktische aard. De uitvoering

van een methode is sterk afhankelijk van de bereidheid tot medewerking van de scholen. Om

een interventie uitgevoerd te krijgen is het noodzakelijk dat leerkrachten en begeleiders mee

willen werken en weten wat ze moeten doen. Daarom is de methode schoolgebonden inge-

voerd. Zo bleef de organisatie van de interventie hanteerbaar. 

Op grond van deze twee argumenten is besloten om eerst de scholen te benaderen die al gebruik

hadden gemaakt van experimentele versies van de methode HoM. De schoolgebonden toewijzing

van de methode HoM brengt echter ook risico’s met zich mee. Sommige schoolgebonden factoren

kunnen namelijk verstorend werken op de uitkomst van het onderzoek. Zo blijkt uit onderzoek

(Centraal Bureau voor de Statistiek, 2000; Vogels & Bronneman-Helmers, 2003) dat de leerpresta-

ties in grote steden lager zijn dan de leerprestaties elders in het land. Bovendien werd aangetoond

dat er op scholen met meer leerlingen meer gedragsproblemen voorkomen. Daarom is bij de

keuze van de scholen gezocht naar een spreiding in urbanisatiegraad en schoolgrootte. De selectie

van meer scholen heeft daarnaast als voordeel dat de invloed van een school met afwijkende ken-

merken beperkt blijft. Zo zouden de sfeer op een school, de kwaliteit van de docenten en het beleid

van een school de resultaten kunnen beïnvloeden. Als gevolg van de wens om meerdere scholen

met een spreiding in urbanisatiegraad en schoolgrootte te verkrijgen zijn er zes scholen geselec-

teerd. Vier scholen waren uiteindelijk bereid mee te doen aan het onderzoek. 

De selectie van de Controlegroep
De tweede stap bij de selectie van de proefpersonen vormde de selectie van de controlescholen. Voor

elk van de vier scholen uit de Experimentele groep is gezocht naar een vergelijkbare school, qua

grootte en urbanisatiegraad (Tabel 4.1). De zorgcoördinatoren van deze vmbo-scholen in Nederland

zijn benaderd met de vraag of ze mee wilden werken aan ons onderzoek. Indien een school in een

bepaalde regio dit niet wilde, is een andere school met vergelijkbare karakteristieken benaderd. 

Tabel 4.1 De urbanisatiegraad (aantal inwoners per plaats) en de schoolgrootte (aantal leerlingen op

een locatie) van de Experimentele en Controlegroep 

Experimentele groep Urbanisatie Schoolgrootte

School 1 141776 Klein

School 2 75750 Groot

School 3 71978 Middelgroot

School 4 37361 Klein

Controlegroep

School 5 108276 Klein

School 6 83380 Groot

School 7 45448 Middelgroot

School 8 11975 Klein
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De selectie van leerlingen met lwoo in de Experimentele en de Controlegroep
Nadat de selectie van de scholen afgerond was, is er per school bepaald welke leerlingen in aan-

merking kwamen voor het onderzoek. Om geen verschillen tussen de Experimentele en

Controlegroep te krijgen, zijn alle leerlingen met lwoo geselecteerd voor het onderzoek. Op deze

manier werd een vergelijkbare Experimentele en Controlegroep verkregen. Toch kon geen volle-

dige gelijkheid bewerkstelligd worden aangezien leerlingen op grond van verschillende criteria

op het lwoo toegelaten worden. Deze criteria zijn:

• een intelligentiequotiënt tussen de 70-90 of een intelligentiequotiënt tussen de 91-120 in

combinatie met sociaal-emotionele problemen (faalangst, prestatiemotivatie, emotionele

instabiliteit) en

• een leerachterstand die groter is dan anderhalf en kleiner is dan drie jaar op ten minste twee

van de vier domeinen: inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen. 

Dit betekent dat de leerlingen op verschillende gronden in het lwoo terechtkomen. Aan de hand

van een overzicht van de kenmerken in de Experimentele en de Controlegroep kan worden

nagegaan in hoeverre de Experimentele en Controlegroep inderdaad vergelijkbaar zijn. Hierbij

zijn alleen die leerlingen opgenomen waarvan de gegevens van vier leerjaren beschikbaar

waren. Door schoolwisselingen na het tweede leerjaar zijn namelijk bij de experimentele en bij

de Controlegroep respectievelijk 21 en 22% van de leerlingen ‘uitgevallen’. Om de effecten van

deze uitval te controleren zijn met behulp van de t-toets de waarden vastgesteld voor de volledige

groep, inclusief latere uitvallers bij aanvang én na afloop van het eerste leerjaar. Deze zijn verge-

leken met de waarden die konden worden vastgesteld voor de groep exclusief latere uitvallers,

ook weer bij aanvang en na afloop van het eerste leerjaar. Hierbij werden geen noemenswaardige

afwijkingen vastgesteld (zie bijlage, Appendix B). 

Tabel 4.2 Kenmerken van de Experimentele en Controlegroep: intelligentiequotiënt, verbale 

en visuele informatieverwerking, taalvaardigheid, rekenvaardigheid en leeftijd

N

Intelligentiequotiënt 

 (IQ-schaal)

Verbale informatieverwerking

 (IQ-schaal)

Visueel ruimtelijke 

informatieverwerking (IQ-schaal)

Spellingvaardigheid 

 (in maanden)

Begrijpend lezen 

 (in maanden)

Rekenen 

 (in maanden) 

Leeftijd 

 (in jaren)

Experimen-
tele groep 
M, (SD)

 106

 88.74 

 (6.15)

 91.16 

 (10.32)

 86.01 

  (7.19)

 43.23 

 (8.30)

 50.23 

 (11.75)

 40.47 

 (9.40)

 12.90 

 (.57)

 Controle- 
 groep 
 M, (SD)

 95

 87.47

 (7.91)

 87.56

 (10.75)

 87.36

 (8.35)

 40.00

 (10.14)

 49.52

 (10.88)

 40.15

 (11.23)

 12.82

 (.53)

 df

 199

 199

 199

 199

 199

 199

 199

 t

 

 1.28

  2.42

 -1.23

  2.45

    .44

    .22

   -.08

 p

 .21

 .02*

 .22

 .02*

 .66

 .83

 .94

Betrouw-
baarheids-
intervallen 
(95%)

 (-.72, 3.26)

 (.66, 6.53)

 (-.72, 3.26)

 (.63, 5.83)

 (-2.45, 3.87)

 (-2.58, 3.22)

 (-.23, .07)
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Met een t-toets is onderzocht of de Experimentele en Controlegroep vergelijkbaar zijn. Uit Tabel

4.2 blijkt dat de leerlingen van de Experimentele en Controlegroep vergelijkbare scores hebben

op de onderdelen intelligentie, visueel-ruimtelijke informatieverwerking, begrijpend lezen en

rekenvaardigheid. De Experimentele groep heeft echter significant hogere vaardigheden in

spelling en verbale informatieverwerking. Dit betekent dat er bij verdere analyses rekening

gehouden moet worden met een hoger niveau bij aanvang van de training. Dit kan door te

onderzoeken welke interactie-effecten zich voordoen tussen de meetmomenten en de groepsef-

fecten. Daarnaast moet er geanalyseerd worden of er een verschil is tussen de effecten op de

gebieden met een hogere beginvaardigheid bij de Experimentele groep en de effecten op de

gebieden waarbij dit niet het geval is.

Tabel 4.3 Karakteristieken van de Experimentele en Controlegroep: geslacht, sociaal-emotionele 

problemen, nationaliteit en opleidingsniveau ouders 

Toepassing van de Chi-kwadraattoets (zie Tabel 4.3) laat zien dat de Experimentele en Controlegroep

niet significant verschillen op de kenmerken geslacht, sociaal-emotionele problemen, nationa-

liteit en opleidingsniveau van de ouders. Hoewel niet alle gegevens verzameld konden worden,

mag aangenomen worden dat deze gelijkheid niet op toeval berust. Bovendien stemmen deze

gegevens overeen met het landelijke beeld van leerlingen met lwoo (CBS, 2002, 2005; Melis,

2003). In de volgende paragraaf zal de interventie bij de Experimentele en de Controlegroep toe-

gelicht worden.

4.3 Interventie 

In deze paragraaf wordt beschreven welke behandeling de Experimentele en Controlegroep

gedurende één schooljaar hebben gehad. Voor de Experimentele groep was dit de methode

HoM. De leerlingen op de controlescholen kregen geen methode HoM. De meeste leerlingen

kregen echter wel een andere vorm van hulp. Die wordt verderop nader beschreven. Om effecten

Controlegroep

N=95

62%

38%

N=62

57%

N=63

31%

69%

N=72

28%

66%

6%

df

1

1

1

2

X2

 .17

 .04

 2.59

 .06

p

 .68

 .93

 .11

 .97

Experimentele groep

N=106

59%

41%

N=75

55%

N=72

32%

68%

N=70

30%

65%

5%

Geslacht
• Jongen

• Meisje

Sociaal-emotionele problemen

Nationaliteit 
• Allochtoon

• Autochtoon

Opleidingsniveau ouders
• Basisonderwijs

• Middelbaar onderwijs 

  (vbo, mavo, havo/vwo)

• Hoger onderwijs (hbo of wo)
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van de methode HoM aan te kunnen tonen is deze zo goed mogelijk gestandaardiseerd. Daartoe

is gebruikgemaakt van een handleiding (De Groot & Mombarg, 2000) om zo de begeleiding, de

organisatie en de uitleg van de methode op elke school gelijk te houden. Daarnaast werd voor de

selectie en uitvoering van de oefeningen gebruikgemaakt van de computer. Dit voorkwam dat er

verschillen tussen scholen ontstonden, doordat de zorgcoördinatoren anders zouden omgaan

met de achterstanden van de leerlingen. Volledige standaardisatie was op de controlescholen

niet mogelijk. Weliswaar werd de methode HoM niet toegepast, maar de leerlingen hadden wel

recht op een vorm van ondersteuning. Deze ondersteuning werd bepaald door de zorgcoördinator

van elke controleschool. Hierdoor was de sturing van deze ondersteuning niet mogelijk. Er heeft

wel een uitgebreide registratie van het doel, de organisatie en de inhoud van de hulp op de controle-

scholen plaatsgevonden, zodat een vergelijking met de methode HoM mogelijk werd. Hierna

volgt een beschrijving van de gerealiseerde interventie HoM op de vier experimentele scholen. 

Interventie bij de Experimentele groep
De leerlingen uit de Experimentele groep volgden het leerwegondersteunend onderwijs.

Daarbij werd gebruikgemaakt van de methode HoM. Dit betekende dat alle leerlingen getraind

werden in de informatieverwerking, de reken- en/of de taalvaardigheid. Honderdzes leerlingen

hebben gedurende één schooljaar gemiddeld 61,82 uren getraind met het computerprogramma

Multitrainer. Sommige leerlingen werkten met meer dan één onderdeel.

• 86 leerlingen hebben gewerkt met de oefeningen gericht op informatieverwerking; 

• 34 leerlingen hebben oefeningen gehad voor spellingvaardigheid; 

• 26 leerlingen hebben steunlessen gehad voor begrijpend lezen;

• 39 leerlingen hebben steunlessen gehad voor rekenen.

De lessen met de methode HoM waren op alle vier scholen op vaste tijdstippen ingeroosterd.

Om voldoende oefening te kunnen garanderen werden de leerlingen op dat moment vrijgesteld

van andere lessen, meestal op één ochtend in de week. Bij alle scholen waren de leerlingen met

leerwegondersteunend onderwijs in aparte klassen geplaatst. Dit betekende dat ook de lessen

met de methode HoM in klassenverband gegeven werden. De zorgcoördinator was verantwoor-

delijk voor de indeling van de leerlingen en de toewijzing van de verschillende oefenprogramma’s.

Tijdens het oefenen werden de leerlingen begeleid door een leerkracht. Veelal bestond deze

hulp uit een toelichting op de werking van de computeroefening of uit de uitleg van bepaalde

leerstof, zoals een spellingregel. De leerlingen hebben niet allemaal het hele schooljaar met de

methode HoM geoefend. Afhankelijk van de ernst en de grootte van de achterstand deden ze dat

één of meer periodes. Naarmate de deficiëntie groter was, moesten de leerlingen meer oefenen.

Zij hadden ook de mogelijkheid om het programma Multitrainer thuis te installeren. Slechts elf

leerlingen hebben van deze optie gebruikgemaakt. Uit gesprekken met hen bleek dat zij er nau-

welijks mee hadden geoefend.
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Programma voor de Controlegroep
De leerlingen in de Controlegroep waren net als de leerlingen uit de Experimentele groep toege-

laten tot het lwoo en in aparte groepen ondergebracht. Deze leerlingen hebben de methode

HoM niet gevolgd. Maar ze hebben toch enige ondersteuning gehad. De inhoud en de organisatie

van de ondersteuning verschilde echter met de methode HoM. Zo was de inhoud van de pro-

gramma’s veelal gebaseerd op de reguliere leermethoden voor groep 6 tot en met groep 8. De

leerstof van de basisschool werd dus min of meer herhaald. Daarnaast verschilde ook de organi-

satie van de ondersteuning. De oefeningen werden meestal naast de reguliere lessen aangeboden

tijdens aparte remedial teaching uren. Deze ‘overuren’ werden op onderstaande wijze besteed.

Een uitvoerige beschrijving hiervan is te vinden in de bijlage (Appendix D).

In totaal hebben de 95 leerlingen van de Controlegroep in één jaar gemiddeld 21,21 uren gewerkt

met één of meerdere methoden.

• 52 leerlingen hebben een training gevolgd gericht op visuele informatieverwerking. 

Een groep van 25 leerlingen werkte met Denktraining (eigen methode) en een groep 

van 27 leerlingen oefende met de methode Mediated Learning Experience Feuerstein
(Feuerstein, Klein & Tannenbaum, 1994).

• 56 leerlingen kregen remedial teaching op het gebied van begrijpend lezen. 

Voor 30 leerlingen bestond dit uit de methode Weet wat je leest (De Boer, Hacquebord,

Hofstede & Oosterloo, 1996). Twintig leerlingen hebben geoefend met de methode

Rolwisselend leren (Van IJzendoorn, 1998) en de overige zes leerlingen hebben de 

oefeningen uit Begrijpend lezen (Alkema, Van Eerden & Elema, 1984) uitgevoerd.

• 16 leerlingen hebben gewerkt aan de verbetering van de spellingvaardigheid. Deze bestond

voor 10 leerlingen uit de methode Werkwoordsvormen (eigen methode) en voor 6 leerlingen

uit de methode Taaljournaal (Hörst, 1993). 

• 37 leerlingen zijn bezig geweest met de verbetering van de rekenvaardigheid. Deze bestond

uit Klokkijken (Werkgroep Remelka, 2001), Rekenspoor (Sweers & Teunissen, 1987) en uit

door de leerkracht zelf samengesteld materiaal. Hier hebben respectievelijk 20, 11 en 6 

leerlingen aan deelgenomen.

De extra lessen op de controlescholen waren ingeroosterd ná de reguliere lessen. Dit betekende

dat de leerlingen meestal bij een remedial teacher of gespecialiseerde leerkracht in een apart

lokaal bijeenkwamen. Daar kregen ze iedere les een serie nieuwe werkbladen die zelfstandig

gemaakt moesten worden. De begeleiding bestond uit een uitleg bij de werkbladen of feedback

op de geleverde prestatie. 
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Tabel 4.4 Interventie van de Experimentele en Controlegroep in aantal uren op het gebied van infor-

matieverwerking, taal en rekenen 

In Tabel 4.4 staat het aantal uren interventie per onderdeel samengevat. Hieruit blijkt dat de

Experimentele groep meer uren interventie gehad heeft dan de Controlegroep. Dit is een logisch

gevolg van de vaste plaats die de methode HoM in het reguliere rooster inneemt. Daarnaast blijkt

dat de spreiding van het aantal uren bij de Experimentele groep veel groter is dan bij de leerlingen

in de Controlegroep. Dit verschil wordt veroorzaakt door de meer gedifferentieerde interventie

van de methode HoM. De verwachting is dat het aantal uren effect heeft op de resultaten. Om het

effect hiervan te bepalen, wordt deze variabele ook meegenomen in verdere analyses.

4.4 Meetinstrumenten

In het kader van het onderzoek zijn er verschillende tests afgenomen. Deze zijn gebruikt om de

vooruitgang in leervaardigheid en de leerprestaties vast te stellen. Om de beginsituatie van de

leerlingen in kaart te brengen en eventuele verschillen tussen de Experimentele en Controlegroep

te kunnen constateren, is gekozen voor een combinatie van het Onderwijskundig rapport, de

DLS (Differentiatietoets Leervorderingen en Schoolloopbaan; De Groot & Mombarg, 2002) en

de NPV-J (Luteijn, Van Dijk & Van der Ploeg, 1989). Voor het bepalen van de vooruitgang van de

informatieverwerking en de taal- en rekenvaardigheid van de leerlingen is gebruikgemaakt van

de DLS. De leerprestaties van de leerlingen zijn gemeten aan de hand van de rapportcijfers op de

verplichte vakken en de scores op de eindexamens van het vmbo. Bij de beschrijving van de

instrumenten wordt telkens aangegeven welke variabele gemeten wordt en wat de kenmerken

van de test zijn. Achtereenvolgens komen de meting van de beginsituatie, de informatieverwer-

king, de reken- en taalvaardigheid en de leerprestaties aan bod.

Meting van de beginsituatie van de Experimentele en Controlegroep
In het leerwegondersteunend onderwijs worden leerlingen op basis van drie criteria aangenomen.

In de eerste plaats is dat een achterstand van vijftien tot dertig maanden op het gebied van reken-

en/of taalvaardigheden. Daarnaast moeten ze laag scoren op de intelligentietest (IQ-score: 70-90)

en/of moeten ze problemen hebben op sociaal-emotioneel gebied. Deze kenmerken worden

gemeten met behulp van onderzoeksinstrumenten, die bepaald worden door het landelijk

Proces Management Voortgezet Onderwijs (PMVO, 2000). Vervolgens worden deze gegevens

Controlegroep (N=95)

Gemiddelde (SD)
 5.76 (8.72)

 .79 (2.66)

 7.33 (8.52)

 1.91 (4.59)

 5.43 (7.61)

 21.21 (19.16)

Experimentele groep (N=106)

Gemiddelde (SD)
 20.64 (21.33)

 3.77 (12.98)

 8.68 (18.03)

 12.01 (20.71)

 16.88 (24.98)

 61.82 (53.31)

Uren visuele informatieverwerking

Uren auditieve informatieverwerking

Uren begrijpend lezen

Uren spelling

Uren rekenen

Totaal aantal uren
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vastgelegd in het onderwijskundig rapport. Op grond van deze gegevens laat men een leerling al

dan niet toe tot het lwoo. Het ligt voor de hand om het onderwijskundig rapport (OWR) te

gebruiken als middel om de beginsituatie van de Experimentele en Controlegroep vast te stel-

len. Dit levert echter twee problemen op. 

Het eerste probleem wordt gevormd door het gebruik van onderzoeksinstrumenten, waarvan

de uitkomsten lastig aan elkaar te relateren zijn. Om dit probleem te ondervangen hanteren we

voor de vergelijking van de Experimentele en Controlegroep de DLS (De Groot & Mombarg,

2002). Deze test kan op basis van de totaalscore een inschatting geven van het intelligentiequo-

tiënt. Uit een soortgenotenonderzoek blijkt dat DLS in redelijke mate (r is .69) samenhangt met

scores op de Wechsler Intelligence Scale for Children Revised (Van Haassen et al., 1995). In dit

onderzoek zal de DLS echter voornamelijk gebruikt worden om een inschatting te geven van de

verbale en visueel-ruimtelijke informatieverwerkingsvaardigheden en van de leerachterstan-

den (zie Tabel 4.5). Het gebruik van de DLS om vast te stellen wat de beginsituatie is, heeft als

voordeel dat alle leerlingen met hetzelfde instrument worden gemeten. Op deze manier is de

beginsituatie van de leerlingen goed vergelijkbaar.

Het tweede probleem bestaat uit de meting van het toelatingskenmerk sociaal-emotionele pro-

blemen. Voor leerlingen die al toegelaten zijn op grond van de score op de intelligentietest en de

leerachterstand is het niet meer noodzakelijk om problemen met het sociaal-emotionele gedrag

vast te stellen. Het is bij hen dus niet bekend of er wel of geen sprake is van sociaal-emotionele

problemen. Hierdoor zou de Experimentele en Controlegroep uit een ongelijk aantal leerlingen

met sociaal-emotionele problemen kunnen bestaan. Het is dus noodzakelijk om vast te stellen

hoeveel leerlingen met sociaal-emotionele problemen in de een of andere groep zitten.

Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de NPV-J (Luteijn, Van Dijk & Van der Ploeg, 1989). Dit is

een vragenlijst die door een leerling zelf ingevuld wordt. Deze lijst heeft twee voordelen. Ten

eerste wordt de waarneming niet verstoord door observatie- of interpretatiefouten. Ten tweede

betreft het hier de problemen die de leerlingen zelf ervaren. Juist de zelf waargenomen problemen

zijn van grote invloed op de motivatie voor het leren. Een nadeel van een zelfbeoordelingvragen-

lijst is de mogelijkheid tot het geven van sociaal wenselijke antwoorden, waardoor bepaalde pro-

blemen niet aan het licht komen. Om dit te ondervangen is er dossieronderzoek verricht en

gekeken of er op andere wijze (gegevens oude school, psychologische rapporten) sprake is van

sociaal-emotionele problemen.

De NPV-J is een zelfbeoordelingtest. De leerlingen geven hun mening over stellingen, zoals

‘Voordat ik iets leuks ga doen, wil ik eerst mijn werk af hebben’. Zij kunnen hierbij kiezen uit

juist, een vraagteken en onjuist. De test geeft een indruk van de sociaal-emotionele vaardigheden

van de leerlingen. De leerlingen met hele hoge of hele lage scores op bepaalde schalen worden

aangemerkt als leerlingen met sociaal-emotionele problemen.

Door de NPV-J worden de volgende schalen gebruikt:

• Inadequatie
Leerlingen met een hoge score op deze schaal, beschrijven zichzelf als gespannen en 

angstig en geven aan veel insufficiëntiegevoelens te hebben. Ze zijn vaak moeilijk in 

de omgang.
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• Volharding
Een hoge score op deze schaal geeft aan dat de leerling wordt gekenmerkt als rustig, con-

sciëntieus, een positieve taakopvatting en doorzettingsvermogen. Leerlingen met een lage

score hebben minder voorspelbaar gedrag en werken minder gestructureerd en slordig.

• Sociale inadequatie
Leerlingen die een hoge score behalen op deze schaal houden zich vaak afzijdig van andere

leerlingen en zijn in een groep minder goed in staat om sociale contacten te onderhouden. 

• Recalcitrantie
De leerlingen die bovengemiddeld scoren op deze schaal hebben een wantrouwende en

negatieve instelling. Ze zetten zich af tegen anderen en zijn hierdoor minder gemotiveerd

om taken aan te pakken of veel om te gaan met andere leerlingen.

• Dominantie
Leerlingen met een hoge score op deze schaal worden gekenmerkt door zelfverzekerdheid,

weinig beïnvloedbaar en soms bazig te zijn. Bij de interpretatie van deze schaal is meer dan

gebruikelijke voorzichtigheid geboden.

Aan de hand van de scores op de NPV-J zijn er vijf categorieën te onderscheiden waaruit een

onvoldoende sociaal-emotionele vaardigheid blijkt. Deze leerlingen zouden naast ondersteuning

bij informatieverwerking en de reken- en taalvaardigheid ook ondersteuning bij hun sociaal-

emotioneel functioneren nodig hebben. De probleemscores zijn samengevat in Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Schalen en probleemscores bij de NPV-J

Kenmerken van de test: validiteit en betrouwbaarheid
De test is genormeerd voor leerlingen tussen 9 en 15 jaar. Dit komt goed overeen met de door

ons onderzochte leeftijdsgroep, aangezien het niveau van begrijpend lezen bij leerlingen met

lwoo maximaal drie jaar lager kan liggen dan de kalenderleeftijd. Het nadeel van de NPV-J is de

betrouwbaarheid aangezien het instrument gevoelig is voor de druk tot sociaal wenselijke ant-

woorden en motivatie. Het voordeel van de test is dat deze uitgaat van zelf waargenomen proble-

men en dat deze daarmee geschikt is als vertrekpunt voor sociale vaardigheidstrainingen. Een

en ander is samengevat in Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Beoordeling door de COTAN van de NPV-J

 Uitgangs- Test- Hand- Betrouw- Begrip- Criterium- Normen
 punten materiaal leiding baarheid validiteit validiteit

NPV-J v g v o v g v

Schaal Hoogscoorders Laagscoorders

Inadequatie  Probleem -

Volharding  - Probleem

Sociale inadequatie Probleem -

Recalcitrantie  Probleem -

Dominantie  Probleem -
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Meting van informatieverwerking, rekenvaardigheid en taalvaardigheid
De DLS (De Groot & Mombarg, 2002) meet vaardigheden om informatie te verwerken en taal-

en rekenvaardigheden. Op grond van combinaties van testscores worden de totaalscores voor

deze leervaardigheden berekend. De vaardigheid om informatie te verwerken kan nog worden

onderverdeeld in twee factorscores: de verbale en de visueel-ruimtelijke informatieverwerking.

De samenstelling van deze beide factorscores is tot stand gekomen op basis van factoranalyse

met varimaxrotatie. Deze factoren verklaren gezamenlijk 67% van de variantie.

De scores op de leervaardigheden spelling, begrijpend lezen en rekenen bestaan ook uit een

combinatie van scores op verschillende subtests. Uit de eerdergenoemde vergelijking met de

CITO (2000) blijkt dat deze scores een goede inschatting van de leervaardigheden geven. Dat de

inschatting van de leerachterstanden op basis van de DLS overeenkomt met andere tests blijkt

uit een vergelijking met de Eindtoets basisonderwijs, CITO (2000). De auteurs vonden een rede-

lijk tot goede samenhang tussen de CITO-scores en de scores op de spellingvaardigheid (.77),

het begrijpend lezen (.68) en het rekenen (.85). Een uitgebreide beschrijving van de berekening

van totaalscores is te vinden in de handleiding van de DLS. 

Bij de berekening van de totaalscores is er op één aspect afgeweken van de testhandleiding.

Normaliter moet namelijk bij de berekening van de normscores een correctie plaatsvinden

naarmate een leerling ouder wordt. In dit onderzoek zal deze correctie niet uitgevoerd worden

om de scores op de verschillende testmomenten goed vergelijkbaar te houden. In Tabel 4.7

staan de vaardigheidsscores en de bijbehorende testonderdelen aangegeven. 

Tabel 4.7 Samenstelling van de scores op de informatieverwerking en de taal- en rekenvaardigheid

uit de subtests

 1 Dictee

 2 Woorden met gelijke betekenis

 3 Tekst verklaren

 4 Figuur in stippenveld

 5 Logisch redeneren

 6 Figuren invullen

 7 Schatten

 8 Rekenen

 9 Wat hoort bij wat

 10 Cijfers naschrijven

 11 Woordsynthese

 12 Figurenreeksen

 13 Woordenschat

 14 Spelling

 15 Blokken tellen

 16 Verbindingen

 17 Werkwoorden

Verbale 

informatie-

verwerking

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Visueel-
ruimtelijke
informatie-
verwerking

●

●

●

●

●

●

●

Taal
Spelling

●

●

●

●

Taal
Begrijpend 

lezen

●

●

●

●

●

Rekenen

●

●

49

Methode

bw Hulp op maat  21-08-2007  14:31  Pagina 49



Kenmerken van de test: validiteit en betrouwbaarheid
Sinds de invoering van het leerwegondersteunend onderwijs (augustus 1999) heeft de PMVO

jaarlijks vastgesteld welke instrumenten gebruikt mochten worden voor de toelating tot het

lwoo. De DLS en de GIVO (Groninger Intelligentietest voor het Voortgezet Onderwijs, Van Dijk

& Tellegen, 2001) waren destijds de enige tests met een normering voor het vmbo. Andere tests,

zoals de NDT (Van Hoorn, Van der Kamp & Den Brinker, 2001) en de IVO (Verweij, 2002) waren

voor deze doelgroep nog niet officieel genormeerd. Dit is een reden om voor de DLS te kiezen.

Daarnaast biedt de DLS de mogelijkheid om met behulp van een geautomatiseerd wegingpro-

gramma een analyse te maken van de subtestscores. Op grond daarvan kunnen achterstanden in

informatieverwerking en de reken- en taalvaardigheid voorspeld worden. Door middel van een

vergelijking met de IVO, IBO (Koornstra, Neuwahl & Van Hoorn, 1979), WISC-R (Van Haassen et

al., 1995) en de CITO (2000) is de validiteit afdoende aangetoond. De opsplitsing in verbale en visu-

eel-ruimtelijke informatieverwerking wordt door principale componentenanalyse ondersteund.

Met behulp van de subtestscores worden de leerachterstanden op reken- en taalgebied berekend.

Deze voorspellingen van achterstanden zijn met behulp van CITO-scores gecontroleerd.

De kwaliteit van de DLS wordt deels bevestigd door de COTAN (Evers, Van Vliet-Mulder &

Groot, 2001). Uit deze beoordeling (zie Tabel 4.8) blijkt dat de DLS een betrouwbaar en valide

instrument is met een normering die voldoende is. Deze laatste beoordeling is echter nog niet

gepubliceerd. Er blijven echter twee minpunten. In de eerste plaats vond de COTAN de uitwer-

kingen van de theorie ontoereikend. Daarnaast vond met de predictieve validiteit onvoldoende.

De negatieve beoordeling op de predictieve validiteit heeft te maken met de korte historie van

het lwoo. Gezien de wijzigingen van de populatie in het vmbo sinds 1999 is het nog niet moge-

lijk om de leerprestaties op langere termijn te volgen. Mogelijkerwijs draagt dit onderzoek bij

tot de verbetering van de predictieve validiteit van de DLS. De twee minpunten op uitgangspunten

en predictieve validiteit vormen echter geen belemmering voor het zuiver meten van de infor-

matieverwerking en de reken- en taalvaardigheid.

Tabel 4.8 Beoordeling door de COTAN van de DLS 

Meting van de leerprestaties
Als de informatieverwerking en de reken- en taalvaardigheid van een leerling verbeteren, zou

dit op termijn zichtbaar moeten worden in leerprestaties. De leerling zou door toegenomen

leervaardigheid beter in staat zijn om taken op school uit te voeren en effectiever moeten kun-

nen leren. Dit betekent dat door deze verbetering de leerling hogere cijfers op de proefwerken

zou moeten halen. Vandaar dat in dit onderzoek de gemiddelde proefwerkcijfers gebruikt zijn

als maat voor de leerprestaties. 

Het meten van leerprestaties is echter geen eenvoudige zaak. Om te bepalen of een leerling

vooruitgegaan is, zijn er twee mogelijkheden. In de eerste plaats kan men het aan de leerkracht

of leerling vragen, maar aangezien elke leerkracht en leerling op grond van andere criteria bepalen

 Uitgangs- Test- Hand- Betrouw- Begrip- Criterium- Normen
 punten materiaal leiding baarheid validiteit validiteit

DLS o g v g v o v
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of er vooruitgang is, blijkt dit geen optie. De tweede mogelijkheid is een onafhankelijke toetsing

van leerprestaties. Een dergelijke toetsing wordt aan het einde van de schoolcarrière afgeno-

men, het eindexamen. De normen en inhoud worden schoolonafhankelijk vastgesteld en de

toetsing vindt vrijwel gelijktijdig plaats. Het gebruik van het proefwerk en het eindexamen als

meetinstrumenten worden hierna besproken.

A Proefwerken

Op elke school worden proefwerken afgenomen. Deze proefwerken zijn niet gestandaardiseerd

en om die reden zijn de resultaten tussen vakken en over meerdere meetmomenten niet zonder

meer met elkaar vergelijkbaar. Toch geven de proefwerken wél een indruk van de leerprestaties

van een leerling per vak. Lage cijfers geven aan dat een leerling onvoldoende vorderingen heeft

gemaakt. Een leerling die genoeg kennis en vaardigheden op een vakgebied heeft opgedaan zal

een voldoende behalen. Deze norm geldt op elke school. Om toevalligheidinvloeden te beperken

werd voor dit onderzoek het gemiddelde jaarcijfer per leerling en per vak berekend op basis van

alle proefwerken in één jaar. Om de cijfers van de eerste drie leerjaren te kunnen vergelijken

zijn alleen de cijfers op de vakken gebruikt die alle leerlingen gedurende de drie leerjaren heb-

ben gehad. Dit waren: Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde en scheikunde.

B Eindexamen

Na de eerste twee leerjaren in het vmbo krijgen de leerlingen een advies over een te volgen school-

niveau (zie Tabel 4.9). De vier niveaus bestaan (in theorie) uit de theoretische, de gemengde, de

kaderberoepsgerichte en de basisberoepsgerichte leerweg. Bij deze indeling moeten twee

opmerkingen gemaakt worden. Ten eerste: de gemengde leerweg is op scholen nauwelijks gerea-

liseerd en zal dus niet meegenomen worden in dit onderzoek. De tweede opmerking betreft het

toevoegen van het leerwerktraject. Het leerwerktraject is bedoeld voor leerlingen die niet in staat

zijn om een van de reguliere leerwegen te volgen en vormt daarmee een extra examenniveau.

Het advies dat de leerlingen krijgen heeft te maken met hun vermogen om te leren. Naarmate

een leerling intelligenter is en over een grotere taalvaardigheid beschikt, zal hij verwezen worden

naar een meer theoretisch gerichte leerweg. Als een leerling meer praktische vaardigheden

heeft, zal hij terechtkomen in de beroepsgerichte leerweg. Het leerwegadvies kan dus gezien

worden als maat voor de leerprestaties van een leerling. Aan het einde van het vmbo sluit de leer-

ling zijn leerweg af met een examen. Het examen en de bijbehorende normen worden landelijk

vastgesteld en is daardoor een onafhankelijke graadmeter. Indien de leerling slaagt voor het exa-

men kan gesproken worden van een succesvolle loopbaan. Om te bepalen of de experimentele

scholen meer succesvol zijn dan de scholen in de Controlegroep zal gekeken worden naar het

aantal leerlingen in de verschillende leerwegen met positieve schoolresultaten.
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Tabel 4.9 De examenniveaus van het vmbo

Kenmerken van de test: validiteit en betrouwbaarheid
Er zijn geen gegevens voorhanden over de betrouwbaarheid en validiteit van de proefwerken en

de eindexamens in het vmbo. De inhouden en de normen voor vmbo-examens worden echter

wel door een onafhankelijke landelijke commissie vastgesteld. Het is dus aannemelijk dat de

examens landelijk gelijkwaardig zijn. Het is echter niet mogelijk om uitspraken te doen over de

betrouwbaarheid aangezien hier geen onderzoek naar verricht is.

4.5 Onderzoeksprocedure

Aan het einde van het schooljaar 1999-2000 hebben de deelnemende scholen de inschrijvingen

van alle leerlingen ontvangen. Op basis van de eerdergenoemde criteria is door de scholen voor

een aantal leerlingen leerwegondersteunend onderwijs aangevraagd. De aanvraag is gebaseerd

op het onderwijskundig rapport dat in samenspraak met de toeleverende basisschool is opge-

steld. Vervolgens zijn alle leerlingen die in aanmerking kwamen voor het lwoo geselecteerd

voor dit onderzoek en getest met behulp van de DLS en de NPV-J. Met deze groep leerlingen is

gestart met de leerwegondersteuning. Voor de leerlingen van de Experimentele groep betekende

dit dat zij de methode Hulp op Maat kregen aangeboden. De leerlingen van de Controlegroep

werkten met een al bestaande methode. Na één jaar lwoo zijn de leerlingen opnieuw getest met

behulp van de DLS. Gedurende het tweede jaar van de basisvorming hebben de leerlingen van

beide groepen geen extra ondersteuning meer gekregen. Na twee jaar hebben de leerlingen hun

gemeenschappelijke basisvorming afgerond. Op basis van de resultaten in de eerste twee jaren

is er door de scholen bepaald naar welke leerweg de leerlingen konden doorstromen. Bij de start

van de leerweg zijn de leerlingen voor de laatste keer met de DLS getest. Voor dezelfde leerlin-

gen zijn gedurende de eerste drie jaren de cijfers op de proefwerken vastgesteld. Om te bepalen

of de leerling uiteindelijk zijn leerweg met succes heeft afgerond, zijn ook de examenresultaten

meegenomen. Dit betekent dat de laatste meting van het onderzoek in juni 2004 heeft plaatsge-

vonden. Een en ander is hierna samengevat in Schema 4.1.

Examenniveaus

Gezakt

Leerwerktraject

Basisberoepsgerichte leerweg

Kaderberoepsgerichte leerweg

Theoretische leerweg
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Schema 4.1 Overzicht van de test- en behandelingsmomenten

4.6 Design en statistische procedure

Om de effectiviteit van de methode HoM aan te tonen hebben we gebruikgemaakt van een

quasi-experimenteel design. Aangezien de methode HoM per school werd ingevoerd, was het

niet mogelijk om de behandeling gerandomiseerd toe te wijzen. Hierdoor zouden ongelijke

steekproeven ontstaan kunnen zijn. De gelijkheid tussen de Experimentele en Controlegroepen

werd op basis van pre-testgegevens vastgesteld. Om dit te realiseren werden ook de achter-

grondgegevens van de leerlingen vastgelegd. In de bijlage (Appendix A) is het hiervoor ontwik-

kelde registratieformulier te vinden. Ondanks de mogelijke verstoringen van de resultaten is

een quasi-experimenteel design geschikt om samenhang tussen een onafhankelijke variabele

en de afhankelijke variabele aan te tonen (Baarda, De Goede & Van Dijkum, 2003). Hierna wordt

het gebruikte design beschreven.

Design
Met behulp van dit design kan nagegaan worden welke invloeden de methode HoM heeft op de

informatieverwerking en de reken- en taalvaardigheid. Daarnaast kan bepaald worden in hoe-

verre de leerlingen die gewerkt hebben met deze methode gemiddeld hogere cijfers en hogere

eindexamenniveaus behalen.

Meetmoment

2000-2001 1e leerjaar

M1 mei-juni

Behandeling september-juli

M2 september-juli

2001-2002 2e leerjaar

M3 september

M4 september-juli

2002-2003 3e leerjaar

M5 september

M6 september-juli

2003-2004 4e leerjaar

M7 mei-juni 2004

2004-2005

Experimentele groep HoM

OWR DLS NPV-J

Methode HoM

Proefwerk

DLS

Proefwerk

DLS

Proefwerk

Examen

Controlegroep

OWR DLS NPV-J

Andere methoden

Proefwerk

DLS

Proefwerk

DLS

Proefwerk

Examen
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Tabel 4.10 Schematische weergave van het quasi-experimenteel design

Tabel 4.11 Schematische weergave van toegepaste instrumenten op de meetmomenten 

Het onderzoeksdesign (zie Tabel 4.10 en 4.11) heeft zeven testmomenten. Op tijdstip één (M1)

wordt bij de Experimentele en de Controlegroep een tweetal tests afgenomen: de DLS en de NPV-J.

Vervolgens krijgt de Experimentele groep een behandeling (X) met de methode HoM. Deze

behandeling bestaat uit een training gericht op de informatieverwerking, de spellingvaardig-

heid, het begrijpend lezen en/of de rekenvaardigheid. De Controlegroep krijgt geen methode

HoM. Wel vindt een beperkte vorm van behandeling met een bestaand programma plaats (X’).

Op tijdstip (M2) en op tijdstip (M3) wordt de DLS opnieuw afgenomen. Tussen M2 en M3 vindt

echter geen behandeling meer plaats. Dit betekent dat tussen de eerste twee meetmomenten

(M1-M2) het grootste verschil te verwachten valt. 

Naast de tests worden er op de school gedurende het hele schooljaar proefwerken afgenomen.

Dit resulteert in drie rapporten, in november, februari en mei. Op basis van deze drie rapporten

wordt aan het einde van het jaar het eindrapportcijfer bepaald. Dit levert voor de eerste drie leer-

jaren de testmomenten MP1, MP2 en MP3 op. Deze eindrapportcijfers vormen een indicatie

van de leerprestaties op de diverse vakken. Aan het einde van het vmbo (ME) voltooit de leerling

zijn leerweg mét of zonder examen. Dit is tevens het laatste meetmoment.

Statistische procedures
Om de ruwe testscores beter met elkaar te kunnen vergelijken worden deze omgezet in norm-

scores (DLS, NPV-J). Vervolgens worden de resultaten van de eerste meting tussen beide groepen

met elkaar vergeleken om te bepalen of er sprake is van startverschillen. Omdat hier telkens

twee variabelen vergeleken worden, kiezen we voor een tweezijdige t-test voor onafhankelijke

steekproeven. Aangezien bij een aantal statistische technieken een normale verdeling als voor-

waarde geldt, wordt elke variabele ook op deze assumptie gecontroleerd. Daar waar de assumptie

geschonden wordt, zal de variabele getransformeerd worden. Vervolgens zullen we de analyse

met en zonder getransformeerde variabele uitvoeren om te bepalen of de schending van de

assumptie effecten heeft. 

Instrument M1 MP1 M2 MP2 M3 MP3 ME

NPV-J ●      

DLS ●  ●  ●  

Proefwerk  ●  ●  ● 

Eindexamen       ●

Groep Interventiemethode M1 Interventie MP1 M2 MP2 M3 MP3 ME

Experimentele groep HoM  01  X 02 03 04 05 06 07

Controle groep Reguliere aanpak 01  X’ 02 03 04 05 06 07
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Om de drie onderzoeksvragen te kunnen te beantwoorden wordt gebruikgemaakt van vier statisti-

sche technieken: (multi)variate analyse, non-parametrische toetsen, regressieanalyse en discri-

minantanalyse. Hierna volgt een toelichting.

Om te onderzoeken of HoM effect heeft op informatieverwerking, taal- en rekenvaardigheid

maken we gebruik van Herhaalde Metingen-Analyses (General Linear Measurement (GLM)).

Deze vorm van analyse is geschikt om te onderzoeken of de ontwikkeling van twee groepen in de

loop van de tijd verschilt. Hierbij worden zowel de tussengroepfactoren als de binnengroepfac-

toren bepaald. Zo kunnen verschillende metingen met elkaar vergeleken worden. Daarnaast kan

er rekening gehouden worden met het effect van de startverschillen door de interactie-effecten

tussen de meetmomenten en de groepen te bepalen. Deze vergelijking doen we op basis van visu-

ele inspectie, significantieniveau en effectgrootte. De visuele inspectie wordt gebruikt om het ver-

loop van de scores te bepalen. Daarnaast gebruiken we de effectgrootte, Partial Eta squared, om

de sterkte van het effect te bepalen. Partial Eta squared is de proportie van de totale variantie die

wordt verklaard door een factor (hp
2 = SSeffect / (SSeffect + SSerror). Deze maat heeft als voordeel dat er

per factor bepaald kan worden wat het effect is (Tabachnick & Fidell, 1989). Volgens Cohen

(1988) zijn de effectsterktes te verdelen in kleine (hp
2 =.01), gemiddelde (hp

2 =.06) en grote effec-

ten (hp
2 =.14). 

De tweede onderzoeksvraag heeft betrekking op de leerprestaties. Hierbij worden de resultaten

op de proefwerken en de eindexamens van beide groepen vergeleken. Aangezien de scores op

de proefwerken ook drie meetmomenten opleveren, wordt hierbij opnieuw de Herhaalde

Metingen-analyse (GLM) toegepast. 

Naast de proefwerkcijfers worden ook de examenresultaten van beide groepen vergeleken. Om

te bepalen of er verschillen zijn tussen de Experimentele en Controlegroep op de examenresulta-

ten gebruiken we de Chi-kwadraattoets. Deze toets is geschikt om een ongelijke verdeling in

subgroepen op ordinaal meetniveau te constateren. Indien er tussen de Experimentele en

Controlegroep verschillen bestaan in eindexamenniveau, kan de grootte hiervan aangegeven

worden met behulp van de Contingency Coëfficiënt. Deze maat is geschikt om de associatie tussen

de groep en de eindexamenniveaus te bepalen. Cohen (1988) stelt dat voor dit verband de vol-

gende waardering aan de Contingency Coëfficiënt gegeven kan worden: (klein = .11; gemiddeld

= .29; groot = .45).

De derde onderzoeksvraag betreft de voorspelbaarheid van de leerprestaties. Bij aanvang van

het vmbo wordt op basis van de leerlingkenmerken en met behulp van de methode HoM
getracht de bereikte resultaten te voorspellen. Om het aantal voorspellers te beperken is eerst

principale componentanalyse met varimaxrotatie toegepast op de leerlingkenmerken. Op basis

van deze componentanalyse zijn ook de scores voor de gezamenlijke voorspellers berekend. Dit

heeft als voordeel dat de multicollineariteit voor de leerlingkenmerken opgeheven wordt. Om

vast te stellen in hoeverre de leerprestaties te voorspellen zijn, gebruiken we de Pearson’s pro-

ductmomentcorrelatie om te bepalen of er verband is. Vervolgens wordt met behulp van een

regressieanalyse de relatie tussen de bereikte prestaties en de voorspellers vastgesteld. Om het

effect van de gezamenlijke voorspellers en van de voorspellers afzonderlijk te bepalen, gebruiken

we een hiërarchische regressieanalyse. Op deze manier is vast te stellen welke bijdrage de

afzonderlijke factoren op de verklaarde variantie hadden. Zowel de regressiecoëfficiënten als de

Beta-coëfficiënten en de verklaarde variantie (R, R2, aangepaste R2) worden bepaald. De ver-

klaarde variantie kan worden gezien als maat voor de voorspellende waarde van de leerlingken-
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merken en de methode HoM. Naarmate er meer verklaarde variantie is, is het effect groter. We

controleren de regressieanalyse met behulp van een residuenplot. Op basis van visuele inspectie

van deze grafiek zal worden bepaald of er geen schendingen van de aannames hebben plaatsge-

vonden. Daarnaast vindt een collineariteitsanalyse plaats om te controleren of de voorspellers

onderling niet te sterk samenhangen. 

Als laatste techniek gebruiken we een combinatie van univariate variantieanalyses (ANOVA) en

een Discriminantanalyse (Stevens, 2002). De ANOVA wordt gebruikt om te onderzoeken welke

leerling- en methodekenmerken van invloed zijn op de eindexamenresultaten. De Discriminant-

analyse wordt gebruikt om te onderzoeken in welke mate de resultaten voorspelbaar zijn. Deze

analyse is vergelijkbaar met de regressieanalyse, maar is meer geschikt voor nominale en ordinale

variabelen. Aangezien de eindexamenniveaus zijn op te vatten als ordinale variabelen is deze

techniek geschikter dan de regressieanalyse. Voor beide analyses worden ook de effectgroottes

bepaald. Bij de variantieanalyses zal Partial Eta squared berekend worden. De Bèta-coëfficiënten

worden gebruikt om de bijdrage van de verschillende voorspellers bij de Discriminantanalyse te

kunnen bepalen. In Tabel 4.12 staan de diverse statistische procedures samengevat. Voor alle

statistische tests is een betrouwbaarheidsniveau van .05 gehanteerd. De geconstateerde signifi-

cante verschillen worden aangegeven met een *.
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Tabel 4.12 Samenvatting van gebruikte statistische procedures

Niveau interventie- 
variabelen

Nominaal

Groep experimenteel

Groep controle

Nominaal

Groep experimenteel

Groep controle

Nominaal

Groep experimenteel

Groep controle

Interval

• testresultaten

 beginmeting

• sociaal-emotionele

 problemen

• methode

Interval

• testresultaten

 beginmeting

• sociaal-emotionele

 problemen

• methode

Niveau effect- 
variabelen

Interval

Leervaardigheden

Interval 

Schoolcijfers

Ordinaal

Examenniveaus

(1-5)

Interval

Cijfers

Ordinaal

Examenniveaus

(1-5)

Statistische methode 

GLM-ANCOVA

1 Onafhankelijkheid

 waarnemingen

2 Multivariate

 normaliteit

GLM-ANCOVA

1 Onafhankelijkheid

 waarnemingen

2 Multivariate

 normaliteit

Chi-kwadraat

1 Verwachte

 frequenties min. 1

2 Niet meer dan 20%

 lager dan 5

Proportietoetsen

Regressie 

1 normaalverdeling

2 lineair model 

3 homoscedasticiteit

4 lineariteit

Anova

Discriminantanalyse

1 normaalverdeling

2 lineaire relatie

3 gelijke varianties

 binnen groep (Box M)

Statistische proce-
dure effectgrootte

Herhaalde metingen

Partial Eta=

(klein=.01; 

gemiddeld=.06;

groot=.14)

Herhaalde metingen

Partial Eta=

Chi-kwadraatanalyse

Contingency

Coëfficiënt= C

(klein= .11; 

gemiddeld=.29;

groot=.45)

(Cohen, 1998)

Betrouwbaarheids-

interval

Regressieanalyse

Residuenanalyse

Collineariteitanalyse

Anova

Partial Eta=

Discriminantanalyse

Vraag 1 
Effecten van HoM 
op leervaardigheden

Vraag 2
Effecten van HoM 
op leerprestaties: 

schoolcijfers

Effecten van HoM  
op leersucces:

eindexamenniveaus

Vraag 3 
Relatie leerlingken-

merken, methode 

HoM  en leersucces

Relatie leerlingken-

merken, methode 

HoM  en leersucces

p2h

p2h

p2h
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5 Resultaten

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de effecten van de methode Hulp op Maat besproken. Hiermee wordt

een antwoord gegeven op de volgende drie onderzoeksvragen:

1 Zijn bij leerlingen die lwoo ontvangen de algemeen cognitieve vaardigheden van verbale, visuele
informatieverwerking en de specifieke leervaardigheden (taal en rekenen) met de methode 
HoM te trainen, en hoe verhouden de resultaten zich tot die van de Controlegroep?

2 Wat is, in vergelijking met de reguliere benadering, het transfereffect van de methode HoM op 
de schoolleerprestaties van leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs in het vmbo krijgen?

3 In welke mate zijn de leerprestaties van lwoo-leerlingen te voorspellen op basis van leerlingken-
merken en gebruik van de methode HoM?

We beginnen met de bespreking van de onderzoeksresultaten naar aanleiding van de eerste

onderzoeksvraag.

5.2 Het effect van de methode HoM op informatieverwerking, 
taal- en rekenvaardigheid

De scores van de Experimentele groep (HoM-groep) en de Controlegroep op de verschillende

variabelen zijn op drie meetmomenten vastgelegd. De eerste meting (M1) vond plaats voordat

de leerlingen van de Experimentele en Controlegroep gedurende een jaar met HoM gingen wer-

ken. De Controlegroep kreeg het reguliere aanbod. De tweede meting (M2) vond plaats kort na

afronding van dit interventiejaar. In het leerjaar dat hierop volgde, vond geen Hulp op Maat
meer plaats. Niettemin wilden we weten hoe de leerlingen er aan het eind van dat jaar voorstonden

en of er nog prestatieverschillen tussen de HoM-groep en de Controlegroep waren. Dit derde

meetmoment (M3) was dus een follow-up meting.

In Tabel 5.1 worden per groep en per variabele de gemiddelde scores en standaarddeviaties op

de drie meetmomenten weergegeven.

Met variantieanalyse zullen de verschillen getoetst worden tussen de scores van de Experimentele

en Controlegroep op de verschillende meetmomenten. Dat geldt voor elk van de vijf in Tabel 5.1

genoemde afhankelijke variabelen. Het variantie analytisch design is steeds: Groep (HoM-

groep en Controlegroep) x Meetmoment (M1, M2, M3). Hierbij is de factor Groep de ‘between

subjects’ factor, en Meetmoment (herhaalde metingen) de ‘within subjects’ factor.

Twee opmerkingen dienen nog te worden gemaakt. De eerste betreft de variabele ‘uren besteed

aan de methode’. Uit Tabel 4.4 blijkt dat het aantal uren verschilt dat de Experimentele en de

Controlegroep geoefend hebben met een methode. Bovendien blijkt het aantal uren samen 

te hangen met de leervaardigheden op het tweede meetmoment: verbale informatieverwerking 

(r = .18, p = .01 *), visueel-ruimtelijke informatieverwerking (r = .17, p = .02 *), begrijpend lezen 

(r = .18, p = .01 *), spelling (r = .20, p = .01 *) en rekenvaardigheid (r = .10, p = .15). Wij voegen de

variabele ‘uren’ als covariaat toe aan het bovengenoemde design, omdat dit de interpretatie van

eventuele scoreverschillen tussen de groepen kan verhelderen.
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Tabel 5.1 Gemiddelden en standaarddeviaties (tussen haakjes) van informatieverwerkingsscores 

en taal- en rekenvaardigheidscores voor de Experimentele en Controlegroep op de drie 

meetmomenten (M)

Ten tweede, voorafgaand aan de analyses is steeds nagegaan of aan de assumpties die gelden

voor een parametrische toetsingstechniek (in dit geval variantieanalyse), voldaan werd. Het gaat

hier om de assumpties van ‘normaalverdeling’ van de scores en om de ‘homogeniteit’ van de

variantie. Aan de laatste assumptie werd voldaan. Ten aanzien van de ‘normaalverdelingsas-

sumptie’ werd echter bij twee variabelen (begrijpend lezen en het aantal behandelingsuren) een

scheve verdeling gevonden. Een methode om hiervoor te corrigeren, is toepassing van logarit-

mische transformatie van de scores. Deze log-transformaties zijn verricht en vervolgens zijn de

uitkomsten van analyses met getransformeerde en ongetransformeerde scores vergeleken. Er

werden echter geen noemenswaardige verschillen in de uitkomsten geconstateerd. In de vol-

gende rapportages worden dan ook alleen de resultaten van de analyses op de ongetransfor-

meerde scores gepresenteerd. 

A Informatieverwerking

Wat betreft de informatieverwerkingsvaardigheden werd onderscheid gemaakt tussen verbale

informatieverwerking en visueel-ruimtelijke informatieverwerking. Om latere interpretatie

gemakkelijker te maken, worden voor deze twee variabelen in de Figuren 5.1 en 5.2 de gemid-

delde scores volgens het Groep x Meetmoment design nogmaals weergegeven, maar nu in

grafische vorm.

 91.16

 (10.32)

 86.01

 (7.19)

 43.23

 (8.30)

 50.23

 (11.75)

 40.47

 (9.40)

Informatieverwerkings-
vaardigheden

Verbaal

Visueel-ruimtelijk

Taal- en reken-
vaardigheden

Spelling

 

Begrijpend lezen

 

Rekenen

 99.06

 (8.57)

 96.59

 (7.65)

 51.01

 (7.59)

 59.99

 (9.65)

 46.30

 (10.25)

 103.35

 (8.18)

 99.81

 (7.17)

 53.92

 (7.82)

 62.55

 (8.88)

 48.03

 (10.91)

 87.56

 (10.75)

 87.36

 (8.35)

 40.00

 (10.14)

 49.52

 (10.88)

 40.15

 (11.23)

 93.06

 (10.86)

 91.32

 (8.39)

 45.24

 (10.10)

 53.06

 (11.02)

 41.87

 (11.35)

 99.31

 (11.56)

 94.97

 (9.06)

 50.56

 (10.64)

 57.58

 (10.88)

 42.43

 (13.24)

Experimentele groep HoM
N=106

 M1 M2 M3

Controlegroep
N=95

 M1 M2 M3 Variabele
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Figuur 5.1, 5.2 Gemiddelden en betrouwbaarheidsintervallen (95%) van de verbale en de visueel-ruimtelij-

ke informatieverwerkingsscores op de drie meetmomenten voor de Experimentele en de

Controlegroep (N=106; N=95).
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In Tabel 5.2 worden de toetsingsuitkomsten van de variantieanalyses gegeven.

Tabel 5.2 Uitkomsten van de GLM-Ancova analyses op verbale en visueel-ruimtelijke informatiever-

werkingsvaardigheden; F-waarde, p-waarde, effectgrootte (partial Eta Squared) en vrij-

heidsgraden 

Verbale informatieverwerking. Tabel 5.2 geeft aan dat er wat betreft de verbale informatieverwer-

king drie significante effecten zijn, het hoofdeffect Groep, het hoofdeffect Meetmoment, en het

interactie-effect Groep x Meetmoment. De eerste twee effecten betekenen (zie ook Figuur 5.1) dat

beide groepen over de drie meetmomenten vooruitgang boeken. Het interactie-effect laat zien

dat er subtiele verschillen tussen de twee groepen zijn in de mate van vooruitgang. Deze lijkt voor

de HoM-groep iets sterker dan voor de Controlegroep van meetmoment 1 naar 2, en van meetmo-

ment 2 naar 3 iets zwakker. De covariaat ‘aantal uren’ draagt aan geen van de overige effecten bij.

Bezien we de effectgroottes, dan is het duidelijk dat die van meetmoment het grootst is, gevolgd

door aanzienlijk kleinere effecten bij Groep en de interactie Groep x Meetmoment. Uit deze

resultaten valt te concluderen, dat de methode HoM voor wat betreft de verbale informatieverwer-

king nauwelijks effectiever genoemd mag worden dan de reguliere aanpak van de Controlegroep.

Visueel-ruimtelijke informatieverwerking. Een geheel verschillend resultatenpatroon geldt ten

aanzien van de visueel-ruimtelijke informatieverwerking. Het belangrijkste verschil met de

voorgaande analyse-uitkomsten betreft het veel duidelijker te interpreteren significante inter-

actie-effect Groep x Meetmoment. Dit resulteert in een bovengemiddelde effectgrootte (hp
2 =

.10), terwijl bij de verbale informatieverwerking de effectgrootte slechts klein is (hp
2 = .02). Uit

Figuur 5.2 blijkt dat de HoM en Controlegroep bij aanvang nauwelijks verschillen. Op meetmo-

ment 2 (dus direct na het interventiejaar) is de HoM-groep significant beter gaan presteren op

de visueel-ruimtelijke taken ten opzichte van zichzelf (op meetmoment 1) en ten opzichte van

de Controlegroep op meetmoment 2. Bovendien handhaaft de HoM-groep deze relatief hogere

score op de follow-up meting (M3) een jaar later. 

Variabele

Verbale informatieverwerking df error F p

Groep 1 197 12.11 <.001* .06

Uren 1 197 .00 .96 .00

Meetmoment 2 394 159.23 <.001* .45

Interactie meetmoment x groep 2 394 3.40 .04* .02

Interactie meetmoment x uren 2 394 1.90 .15 .01

Interactie meetmoment x uren x groep 2 394 1.28 .28 .01

Visueel-ruimtelijke informatieverwerking df error F p

Groep 1 197 4.17 .04* .02

Uren 1 197 .53 .47 .00

Meetmoment 2 394 110.00 < .001* .36

Interactie meetmoment x groep 2 394 22.95 < .001* .10

Interactie meetmoment x uren 2 394 17.81 < .001* .08 

Interactie meetmoment x uren x groep 2 394 9.78 < .001* .05 

p2h

p2h
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We interpreteren deze resultaten op visueel-ruimtelijk gebied als een specifiek HoM-methode-

effect. Uiteraard speelt hierbij een rol dat de HoM-leerlingen veel meer oefeningsuren aan visu-

eel-ruimtelijke taken hebben besteed dan de leerlingen van de Controlegroep (zie de interacties

met de covariaat ‘uren’), maar dit is eerder een onderstreping van de HoM-methode dan een ont-

krachting! 

B Begrijpend lezen

In Figuur 5.3 worden de gemiddelde scores op de vaardigheid begrijpend lezen voor beide

groepen weergegeven.

Figuur 5.3 Gemiddelden en betrouwbaarheidsintervallen (95%) van het begrijpend lezen op de drie

meetmomenten voor de Experimentele en de Controlegroep (N=106; N=95)

Uit Tabel 5.3 valt af te lezen dat er significante hoofdeffecten zijn op de vaardigheid begrijpend

lezen van de Groep (Experimentele en Controlegroep) en de Meetmomenten. Daarnaast is er

een significant interactie-effect van Meetmomenten x Groep. Deze effecten zijn ook duidelijk

zichtbaar in Figuur 5.3. Het blijkt dat beide groepen vooruitgaan in de vaardigheid ‘begrijpend

lezen’, maar dat de Experimentele groep in het begin een grotere progressie boekte dan de

Controlegroep. Voorts zien we dat dit verschil tussen het tweede en derde meetmoment behouden

bleef. Uit het ontbreken van een significant interactie-effect Groep x Uren blijkt dat het aantal

uren geen significante invloed heeft op het verschil tussen beide groepen. We kunnen dus con-

cluderen dat de methode HoM een positief effect heeft op het begrijpend lezen. Dit effect is

gemiddeld sterk (hp
2 = .05).
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Tabel 5.3 Herhaalde metingenanalyse: groeps-, uren-, meetmoment- en interactie-effecten op het

begrijpend lezen: vrijheidsgraden, error, F-waarde, p-waarde en partial Eta Squared 

C Spellingvaardigheid

De scores op de spellingvaardigheid worden in Figuur 5.4 grafisch weergegeven. 

Figuur 5.4 Gemiddelden en betrouwbaarheidsintervallen (95%) van de spellingvaardigheid op de drie

meetmomenten voor de Experimentele en de Controlegroep (N=106; N=95)

Uit de variantieanalyse (Tabel 5.4) blijkt dat er sprake was van een Ureneffect, een Groepseffect

en een Meetmomenteffect. Hieruit blijkt dat beide groepen vooruitgingen, maar ook dat de leer-

lingen die meer uren hadden gewerkt met de methode HoM of de reguliere aanpak, meer voor-

uitgingen. Bovendien heeft de Experimentele groep (HoM) gemiddeld een hogere score op het

begrijpend lezen dan de Controlegroep. Uit het interactie-effect Meetmoment x Groepen blijkt

echter dat het verschil tussen beide groepen over de 3 meetmomenten nauwelijks significant is.

Weliswaar ging de groep die werkte met de methode HoM in eerste instantie meer vooruit, maar

Spelling

1 2 3

Meetmomenten

65

60

55

50

45

40

35

G
em

id
de

ld
e

Controlegroep               

Experimentele groep

Variabele

Begrijpend lezen df error F p 

Groep 1 197 5.72 .02* .03

Uren 1 197 6.29 .01* .03

Meetmoment 2 394 62.06 <.001* .24

Interactie meetmoment x groep 2 394 9.49 <.001* .05

Interactie meetmoment x uren 2 394 .58 .56 .00

Interactie meetmoment x uren x groep 2 394 1.10 .33 .01

p2h
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op het derde meetmoment waren deze verschillen echter weer verdwenen (Figuur 5.4). De

effectgrootte is dan ook klein: hp
2=.02. Er is dan ook geen sprake van een duidelijk HoM-effect op

de spellingvaardigheid.

Tabel 5.4 Herhaalde metingenanalyse: groeps-, uren-, meetmoment- en interactie-effecten op 

spellingvaardigheid: vrijheidsgraden, error, F-waarde, p-waarde en partial Eta squared

D Rekenvaardigheid

In Figuur 5.5 wordt het verloop van de rekenvaardigheidscores op de drie meetmomenten weer-

gegeven. 

Figuur 5.5 Gemiddelden en betrouwbaarheidsintervallen (95%) van de informatieverwerkingsscore

op de drie meetmomenten voor de Experimentele en de Controlegroep (N=106; N=95)

De variantieanalyse (Tabel 5.5) geeft opnieuw significante Groepseffecten en Meetmomen-

teffecten aan. De Experimentele groep scoorde bij aanvang (Meetmoment 1) vrijwel gelijk aan

de Controlegroep. Op het tweede Meetmoment was de rekenvaardigheid van de Experimentele

Rekenen
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Variabele

Spelling df error F p 

Groep 1 197 10.97 <.001* .05

Uren 1 197 16.86 <.001* .08

Meetmoment 2 394 136.23 <.001* .41

Interactie meetmoment x groep 2 394 3.41 .04* .02

Interactie meetmoment x uren 2 394 .45 .63 .00

Interactie meetmoment x uren x groep 2 394 .55 .57 .00

p2h
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groep sneller gestegen dan die van de Controlegroep. Op het derde moment was dit verschil

zelfs nog iets groter. Dit blijkt ook uit een significant interactie-effect van Groep x Meet-

momenten. De effectgrootte voor dit verschil was gemiddeld: hp
2=.04. Het verschil in scores op

de rekenvaardigheid mogen we dan ook opvatten als een effect van de methode HoM. 

Tabel 5.5 Herhaalde metingenanalyse: groeps-, uren-, meetmoment- en interactie-effecten op reken-

vaardigheid: vrijheidsgraden, error, F-waarde, p-waarde en partial Eta squared

Conclusie
Uit de variantieanalyses (ANCOVA-GLM) blijkt dat zowel de Experimentele groep als de Controle-

groep vooruitgingen op alle leervaardigheden: verbale en visueel-ruimtelijke informatieverwer-

king, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Uit de grootte van de interactie-effecten Methode x

Meetmomenten (M1-M3) mogen we vaststellen dat de methode HoM vooral invloed had op de

visuele informatieverwerking, het begrijpend lezen en de rekenvaardigheid. Hierbij was de

effectgrootte respectievelijk: hp
2= .10, .05 en .04. Het grote effect op de visuele informatieverwer-

king is voor een deel te verklaren uit het grote aantal uren dat de leerlingen uit de HoM-groep

hebben besteed aan de visueel-ruimtelijke taken. 

5.3 Het effect van de methode HoM op de leerprestaties

In deze paragraaf wordt bekeken of de geconstateerde verbeteringen van de leervaardigheden

ook tot een verandering van de leerprestaties hebben geleid. Als maat voor de leerprestaties

kozen we voor de gemiddelde cijfers per leerjaar en de eindexamenniveaus. De proefwerkcijfers

van de eerste drie leerjaren vormden de drie meetmomenten (MP1, MP2, MP3). De eerste

meting (MP1) bestaat uit de gemiddelde cijfers van het eerste leerjaar. De tweede (MP2) en

derde meting (MP3) worden gevormd door de gemiddelde cijfers van het tweede en derde leer-

jaar. De tweede hier te beantwoorden onderzoeksvraag luidt: Wat is, in vergelijking met de regu-

liere benadering, het transfereffect van de methode HoM op de schoolleerprestaties van leerlingen

die leerwegondersteunend onderwijs in het vmbo krijgen? Voordat we ingaan op de resultaten van

de analyse, volgen in Tabel 5.6 per groep de gemiddelde cijfers en de standaarddeviaties op de drie

meetmomenten. Hierbij moet opgemerkt worden dat niet alle leerlingen hetzelfde vakkenpakket

hadden. Dit heeft als consequentie dat het aantal leerlingen per meting verschilt.

Variabele

Rekenen df error F p 

Groep 1 197 15.74  <.001* .07

Uren 1 197 .66  .41 .00

Meetmoment 2 394 9.62  <.001* .05

Interactie meetmoment x groep 2 394 4.38  .001* .04

Interactie meetmoment x uren 2 394 2.45  .09 .01 

Interactie meetmoment x uren x groep 2 394 1.39  .25 .01 

p2h
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Tabel 5.6 Gemiddelden en standaarddeviaties van de cijfers voor de Experimentele en Controlegroep

op de drie meetmomenten

De scores (Tabel 5.6) werden door middel van een serie variantieanalyses voor herhaalde metingen

getoetst. Het design dat hierbij werd gebruikt, is 2 Groepen (HoM-groep versus Controlegroep)

x 3 Meetmomenten (MP1, MP2, MP3). Hierbij is de factor Groep de ‘between subjects’ factor, en

Meetmoment (herhaalde metingen) de ‘within subjects’ factor. Telkens werd bepaald in hoeverre

er sprake was van een groeps-, meetmoment-, en/of interactie-effect voor de gemiddelde cijfers

en de cijfers op de afzonderlijke vakken. De leerlingen hebben echter niet hetzelfde aantal uren

aan de methoden besteed. Om het effect hiervan te analyseren is opnieuw de variabele ‘aantal

uren’ toegevoegd als covariaat (GLM-ANCOVA). 

A Gemiddelde rapportcijfer

In Figuur 5.6 is te zien, hoe de ontwikkeling van het gemiddelde rapportcijfer in de loop van de

tijd veranderde (MP1-MP3). 

Nederlands

Engels

Wiskunde

Natuur & 
scheikunde

Gemiddeld

 Experimentele groep HoM Controlegroep

 N MP1 MP2 MP3 N MP1 MP2 MP3
  (SD) (SD) (SD)  (SD) (SD) (SD)

 92 6.46 6.56  6.41 87 6.68 6.39 6.07 

  (.89) (.73) (1.01)  (.92) (.83) (.85)

 92 6.07  6.18  5.98  85 6.76 6.69 6.00

  (1.14) (.98) (1.10)  (.91) (.87) (1.23)

 89 6.59 6.55 6.48 87 6.67 6.57  5.75

  (1.04) (.87) (1.17)  (1.04) (1.36) (.95)

 89 6.43  6.48 6.26 87 6.51 6.39  5.84

  (.87) (1.11) (.94)  (.87) (.98) (.99)

 92 6.42  6.52 6.30  87 6.65 6.45 5.91

  (.76) (.63) (.83)  (.68) (.67) (.73)
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Figuur 5.6 Gemiddelden en betrouwbaarheidsintervallen (95%) van de rapportcijfers op de drie meet-

momenten voor de Experimentele en de Controlegroep

Uit de variantieanalyse (Tabel 5.7) komt naar voren dat er geen significant hoofdeffect was van

de factor Groep. Wel werd een significante daling van de gemiddelde rapportcijfers over de drie

meetmomenten geconstateerd. Figuur 5.6 laat zien dat de cijfers van de Controlegroep daalden,

terwijl de gemiddelde cijfers van de Experimentele groep in eerste instantie stegen om vervol-

gens alsnog te dalen. Dit verschil was echter onvoldoende om een interactie-effect te bewerk-

stelligen tussen Meetmomenten x Groep. Bovendien werden er geen significante effecten

gevonden van het aantal uren dat een leerling een methode heeft gevolgd. Dit betekent dat er

geen significant verschil in rapportcijfers tussen beide groepen vastgesteld kan worden. De

methode HoM heeft dus geen onderscheidbaar effect op de gemiddelde rapportcijfers.

Tabel 5.7 Herhaalde metingenanalyse: groeps-, uren-, meetmoment- en interactie-effecten op

gemiddelde rapportcijfer: vrijheidsgraden, error, F-waarde, p-waarde en partial Eta squared 

Variabele

Gemiddelde cijfer df error F p 

Groep 1 175 .01 .91 .00

Uren 1 175 1.04 .31 .01

Meetmoment 2 350 16.07 <.001* .08

Interactie meetmoment x groep 2 350 .99 .37 .01

Interactie meetmoment x uren 2 350 .29 .73 .01 

Interactie meetmoment x uren x groep 2 350 2.22 .11 .01 

p2h
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Naast de vergelijking van de gemiddelde rapportcijfers zijn ook de verschillen tussen de

Experimentele en Controlegroep op de afzonderlijke vakken onderzocht. De tijds-, groeps- en

interactie-effecten voor de verschillende vakken zijn in Tabel 5.8 samengevat. 

Tabel 5.8 Herhaalde metingenanalyse: groeps-, uren-, meetmoment- en interactie-effecten op de

rapportcijfers voor de verschillende vakken: vrijheidsgraden, error, F-waarde, p-waarde en

partial Eta squared

De Groeps-, Uren-, Meetmoment- en interactie-effecten verschillen per vak (Tabel 5.8). In de loop

van de tijd gingen de cijfers op vrijwel alle vakken achteruit. We stelden dit vast op de drie meetmo-

menten. Dit resulteerde in een significant hoofdeffect van de Meetmomenten op de vakken

Nederlands, Engels, wiskunde en natuur & scheikunde. Er was een significant Groepseffect voor de

scores op het vak wiskunde. Daarentegen werd er bij geen enkel vak een significant hoofdeffect aan-

getroffen van Uren. Er werd slechts één klein interactie-effect (hp
2 =.02) Meetmoment x Groep op

p2h

Variabele

Nederlands df error F p

Groep 1 175 1.73 .19 .01

Uren 1 175 .30 .59 .00

Meetmoment 2 350 4.44 .01* .03

Interactie meetmoment x groep 2 350 .30 .74 .00

Interactie meetmoment x uren 2 350 .57 .56 .00

Interactie meetmoment x uren x groep 2 350 2.13 .12 .01

Engels df error F p

Groep 1 173 1.18 .28 .01

Uren 1 173 1.49 .22 .01

Meetmoment 2 346 12.53 <.001* .07

Interactie meetmoment x groep 2 346 .24 .77 .00

Interactie meetmoment x uren 2 346 .23 .78 .00

Interactie meetmoment x uren x groep 2 346 1.21 .30 .01

Wiskunde df error F p

Groep 1 172 2.01 .01* .01

Uren 1 172 .46 .50 .00

Meetmoment 2 344 10.53 <.001* .06

Interactie meetmoment x groep 2 344 3.30 .04* .02

Interactie meetmoment x uren 2 344 1.33 .27 .01

Interactie meetmoment x uren x groep 2 344 1.32 .27 .01

Natuur & scheikunde df error F p

Groep 1 172 .50 .50 .00

Uren 1 172 .04 .84 .00

Meetmoment 2 344 6.32 .00* .04

Interactie meetmoment x groep 2 344 2.10 .13 .01

Interactie meetmoment x uren 2 344 .08 .92 .00

Interactie meetmoment x uren x groep 2 344 1.06 .35 .01

p2h

p2h

p2h
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het vak wiskunde gevonden. Bij geen enkel vak konden andere significante interactie-effecten vast-

gesteld worden. Dit betekent dus dat de methode HoM een gering positief effect had op de cijfers

voor het vak wiskunde.

B Eindexamenniveaus

Uit de bovengenoemde resultaten bleek dat de verbetering van de leervaardigheden een klein

positief effect had op de gemiddelde cijfers. Dit betekent dat de invloed van de methode HoM op

deze leerprestaties beperkt is. Als tweede maat voor de leerprestaties kozen we voor de eindexa-

menniveaus. In Figuur 5.7 worden de eindexamenniveaus (gezakt, leerwerktraject, basisberoeps-

gerichte en kaderberoepsgerichte leerweg) van de Experimentele en Controlegroep weergegeven. 

Figuur 5.7 Percentage leerlingen per eindexamenniveau van de Experimentele en Controlegroep
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Tabel 5.9 Aantal en percentage leerlingen per eindexamenniveau voor de Experimentele en

Controlegroep, verschillen in percentage (1%) tussen Experimentele en Controlegroep en

bijbehorende betrouwbaarheidsintervallen (95%) 

De effecten van de methode HoM op de eindexamenniveaus zijn onderzocht met behulp van

een Chi-kwadraattoets. De kruistabel die hierbij gebruikt is, bestaat uit 2 Groepen (HoM-groep

versus Controlegroep) x 4 Eindexamenniveaus (gezakt voor het eindexamen, leerwerktraject,

basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg). In Tabel 5.9 zijn de belangrijkste

gegevens samengevat.

Uit deze tabel en de Chi-Kwadraatanalyse blijkt dat de leerlingen in de Experimentele en

Controlegroep geen gelijke verdeling hebben in eindexamenniveaus (Chi-kwadraat, c2 (3) =

8.12, p = .04). De effectgrootte van dit verschil, gemeten met de Contingentie Coëfficiënt (C)

bedroeg .21. Dit is een gemiddeld effect. Uit Tabel 5.9 valt af te lezen dat er vooral verschillen

bestaan op het niveau van het leerwerktraject en de kaderberoepsgerichte leerweg. Bij beide

groepen komen vrijwel alle gezakte leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg. Hieronder

wordt nader ingegaan op de verschillen.

Het eerste verschil bestaat uit het aantal leerlingen in het leerwerktraject. Uit Tabel 5.9 zien we

dat er uit de Controlegroep gemiddeld 13.2% meer leerlingen geslaagd is voor het leerwerktra-

ject dan uit de Experimentele groep. Uit de betrouwbaarheidsintervallen blijkt dat dit verschil

significant is.

Een tweede discrepantie tussen de Experimentele en de Controlegroep is het percentage leerlingen

dat voor de kaderberoepsgerichte leerweg geslaagd is. Uit de percentageverschillen (zie Tabel

5.9) blijkt dat er van de Experimentele groep meer leerlingen voor deze leerweg geslaagd zijn

dan van de Controlegroep. Dit verschil is nog net significant. De discrepanties tussen beide

groepen lijken te duiden op een trend dat de leerlingen uit de Experimentele groep gemiddeld

op een hoger niveau hun vmbo afronden. Deze verschillen zijn echter niet voor alle niveaus sig-

nificant. Er moet echter opgemerkt worden dat deze analyse geen rekening houdt met startver-

schillen tussen Experimentele en Controlegroep. 

Eindexamenniveau

Gezakt voor 

het eindexamen

Leerwerktraject

Basisberoepsgerichte 

leerweg

Kaderberoepsgerichte 

leerweg

Totaal

 Experimen- % Controle- % 1% Betrouw-
 tele groep  groep   baarheids-
      intervallen

 16 17.58 14 17.07 0.51 (-.11, .12)

 8 8.79 18 21.95  -13.16* (-.24, .-02)

 47 51.65 41 50.00 1.65 (-.13, .16)

 20 21.98  9 10.98 11.00* ( .00, .22)

 91 100 82 100
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Conclusie
In deze paragraaf zijn de resultaten weergegeven van het onderzoek naar de verschillen van de

leerprestaties tussen de Experimentele en Controlegroep. Het blijkt dat het gemiddelde rap-

portcijfer bij beide groepen daalde. Hierbij was de daling van de Controlegroep het grootst. Dit

verschil was echter niet significant. Bekijken we het effect van de methode HoM op de cijfers

van de afzonderlijke vakken dan blijkt dit slechts voor één vak significant. Op het vak wiskunde

werd over de drie meetmomenten een significant interactie-effect gevonden. Er werden geen

effecten geconstateerd van het aantal uren dat een methode is gevolgd. 

De examenresultaten tussen de Experimentele en Controlegroep verschilden significant. Dit

wordt voornamelijk veroorzaakt door het gegeven dat de Experimentele groep minder leerlingen

had die het leerwerktraject volgden. Daartegenover had de Controlegroep weer minder leerlingen

in de kaderberoepsgerichte leerweg zitten. Hierdoor haalden de leerlingen in de Experimentele

groep gemiddeld een hoger examenniveau. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat er bij het

onderzoek naar de effecten van HoM op de eindexamenniveaus geen rekening gehouden is met

de startverschillen tussen de Experimentele en Controlegroep. 

5.4 De voorspellende waarde van de leerlingkenmerken en de methode
HoM op de leerprestaties

In deze paragraaf wordt de relatie besproken tussen de leerlingkenmerken, de methode HoM
en het leersucces. Daarmee wordt een antwoord gezocht op de derde onderzoeksvraag: 

In welke mate zijn de leerprestaties van lwoo-leerlingen te voorspellen op basis van leerlingkenmerken
en de methode HoM?
De leerlingkenmerken worden bepaald door de meting van de leervaardigheden met behulp

van de DLS en de meting van het sociaal-emotioneel gedrag, de NPV-J. Deze metingen zijn ver-

gelijkbaar met de selectiecriteria van de leerlingen bij toelating op het lwoo. Mogelijkerwijs heb-

ben deze leerlingkenmerken invloed op de behaalde scores. Daarnaast viel te verwachten dat de

uitgevoerde interventie ook effect had op de eindresultaten. Om de invloed van HoM ten opzichte

van de leerlingkenmerken te bepalen wordt deze interventie ook meegenomen in de analyses.

Om deze relaties te onderzoeken is gebruikgemaakt van correlatie- en regressieanalyse. Hierbij

is telkens onderzocht of de resultaten op de leervaardigheden te verklaren waren vanuit de leer-

lingkenmerken en de methodekenmerken. Om het aantal variabelen van de beginmeting te

beperken is een principale componentanalyse (PCA) toegepast. De resultaten van deze analyses

zijn weergegeven in Tabel 5.10.
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Tabel 5.10 Factorladingen, Eigenwaarden en het percentage totale verklaarde variantie van de voorme-

tingen op leervaardigheden (VF&NVF) en sociaal-emotionele gedragingen (SOE1&SOE2)

De PCA van de leervaardigheden en de sociaal-emotionele gedragingen mondde uit in goed

interpreteerbare componenten. De informatieverwerking, taal- en rekenvaardigheden konden

samengevoegd worden tot een verbale factor (VF) en een non-verbale factor (NVF). De verbale

factor bestond uit spelling, begrijpend lezen en verbale informatieverwerking. De non-verbale

factor (NVF) heeft hoge ladingen van visueel-ruimtelijke informatieverwerking en rekenen. De

sociaal-emotionele variabelen laden op twee factoren. De subtests Inadequatie en Sociale inade-

quatie laden hoog op een factor (SOE1) die vooral te maken heeft met de omgangsvaardigheden

van een leerling. De subtests Recalcitrantie, Dominantie en Volharding staan meer in relatie tot

de manier waarop een taak aangepakt wordt (SOE2). Gezamenlijk verklaren deze factoren

71.99% van de variantie. De laatste factor wordt gevormd door de methode HoM (MET). Deze

bestaat uit het wel of niet gevolgd hebben van deze methode. De bovengenoemde factorscores

zullen in de verdere analyses gebruikt worden als voorspellers van de leerprestaties aan het

einde van het vmbo. De leerprestaties worden gemeten met behulp van de eindcijfers en de exa-

menresultaten. Hieronder volgt eerst de analyse van de eindcijfers, daarna volgen de analyses

op de examenresultaten. 

A Eindcijfers

Met behulp van een standaard regressieanalyse is onderzocht welke voorspellers de eindcijfers

bepalen. Hierbij zijn de leerlingkenmerken: verbale en non-verbale factor (VF & NVF), de sociaal-

emotionele factoren (SOE1&SOE2) en de methode HoM (MET) ingevoerd als voorspellers.

Eveneens zijn de afzonderlijke discriminantiecoëfficiënten (R2) van de voorspellers bepaald (zie

bijlage, Appendix C). De resultaten van de standaard regressieanalyse worden weergegeven in

Tabel 5.11.

 Factoren

 VF SOE1 LVF SOE2

 .06 -.06 .91 .00

 .97 -.02 .04 -.09

 .87 .01 .18 -.04

 .85 -.05 .18 -.06

 .36 -.11 .76 .01

 

 -.04 .82 -.16 .22

 -.05 .01 .07 .51

 .01 .86 -.02 -.07

 -.13 .39 .01 .70

 .00 -.07 -.12 .85

 2.56 1.59 1.52 1.52

 25.61 41.55 56.78 71.99

Leerlingkenmerken: vaardigheden
Informatieverwerking Visueel-ruimtelijk

Informatieverwerking Verbaal

Spelling

Begrijpend lezen

Rekenen

Leerlingkenmerken: sociaal-emotioneel gedrag
Inadequatie

Volharding

Sociale inadequatie

Recalcitrantie

Dominantie

Eigenwaarde

Cumulatief verklaarde variantie %
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Tabel 5.11 Voorspelling van de cijfers op het derde meetmoment, door verbale en non-verbale vaar-

digheden (VF&NVF), de sociaal-emotionele gedragingen (SOE1&SOE2) en de methode

HoM (MET)

Uit Tabel 5.11 blijkt dat er een klein verband bestaat tussen de factoren (VF, NVF, SOE1, SOE2 &

MET) en de rapportcijfers aan het einde van het derde leerjaar. Slechts 13% van het gemiddelde

eindcijfer wordt bepaald door alle factoren. Het gemiddelde eindcijfer wordt het beste voorspeld

door de methode HoM (MET), de leerlingkenmerken VF & NVF (verbale en non-verbale vaardig-

heden) en het sociaal-emotionele gedrag (SOE2). Dit betekent dat leerlingen die werkten met de

methode HoM en minder sociaal-emotionele problemen hadden, verhoudingsgewijs een hoger

eindcijfer behaalden. Bovendien hangt de hoogte van het eindcijfer ook samen met de (non-)

verbale vaardigheden die leerlingen aan het begin van hun loopbaan op het vmbo hebben. 

Uit de resultaten (Tabel 5.11) valt bovendien af te lezen dat de voorspelling van de rapportcijfers

op de afzonderlijke vakken lastiger is. Het eindcijfer op het vak Nederlands kan hoofdzakelijk

voorspeld worden vanuit de factoren verbale vaardigheden (VF) en de methode HoM (MET).

Het eindcijfer op het vak wiskunde wordt vooral bepaald door de methode HoM (MET), terwijl

het eindcijfer op het vak natuur & scheikunde juist een grotere samenhang vertoont met de non-

verbale vaardigheden (NVF) dan met de methode HoM (MET). De score op het vak Engels kon

niet verklaard worden door de methode HoM. Er werd alleen een bescheiden invloed gevonden

van de factor verbale vaardigheden (VF). We stellen vast dat de leerlingkenmerken en de methode

HoM gezamenlijk ongeveer 13% van de rapportcijfers in het derde leerjaar voorspellen, maar

dat deze bijdrage niet gelijk is voor alle vakken.

B Eindexamenniveaus

De invloed van de leerlingkenmerken en de methodekenmerken op de eindexamenniveaus is

onderzocht door gebruik te maken van de variantieanalyse (ANOVA). Met behulp van de

ANOVA is onderzocht of er tussen de eindexamengroepen (gezakt, leerwerktraject, basis- en

Voorspellers

Leerlingkenmerken
VF Verbale vaardigheden

NVF Non-verbale 

 vaardigheden

SOE1 Sociaal-emotioneel 

 gedrag1

SOE2 Sociaal-emotioneel 

 gedrag2

Methodekenmerk

 MET Methode HoM

R
R2

Aangepaste R2

 Eindcijfers

 Gemiddeld Nederlands Engels Wiskunde Natuur & 
 eindcijfer N=182 N=181 N=179 scheikunde 
 N=182    N=179
 
 Bèta Bèta Bèta Bèta Bèta

 .18* .26* .22* .13 .02 

 .17*  .03 .04 .23* .26*

 .05 .11 .03 .04 -.04 

 -.16* -.13 -.12 -.09 .03

 .21* .10 .06 .31* .24* 

 .39* .36* .26* .43* .34*
 .15* .13* .07* .19* .12* 
 .13* .11* .04* .16* .09* 
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kaderberoepsgerichte leerweg) ook verschillen waren in leervaardigheden (VF&NVF), sociaal-

emotionele problemen (SOE1&SOE2) en methode HoM (MET). 

Tabel 5.12 ANOVA-effecten van de factoren: leervaardigheden (VF&NVF), de sociaal-emotionele

gedragingen (SOE1&SOE2) en de methode HoM (MET) op de eindexamenniveaus: vrij-

heidsgraden, error, F-waarde, p-waarde en partial Eta squared

De groepen verschilden significant op de kenmerken performale en rekenvaardigheden (NVF),

sociaal-emotionele gedragingen (SOE1& SOE2) en methodekenmerken (MET). De effectgroot-

tes van deze verschillen waren gemiddeld tot bovengemiddeld (zie Tabel 5.12). Dit betekent dat

alle factoren een significant effect hebben op de eindexamenniveaus.

Vervolgens is met behulp van de Discriminantanalyse bepaald in welke mate de eindexamenniveaus

te voorspellen zijn uit deze vijf factoren. Deze analyse is vergelijkbaar met de regressieanalyse,

maar is meer geschikt voor nominale en ordinale variabelen. Aangezien de eindexamenniveaus

op te vatten zijn als ordinale variabelen is deze techniek geschikter dan de regressieanalyse.

Allereerst is gezocht naar Discriminantfuncties, die de eindexamenresultaten zo goed mogelijk

konden voorspellen (zie Tabel 5.13). Er werden drie significante functies gevonden. In Tabel

5.14 wordt de bijdrage van de verschillende factoren (LV, NVF, SOE1, SOE2 & MET) aan deze

functies weergegeven.

Tabel 5.13 Canonische discriminantfuncties: Eigenwaarde, percentage verklaarde variantie en cano-

nische correlatie

 Functie Eigenwaarde % Variantie Canonische Correlatie

 1 .21 53.6 .42

 2 .12 30.8 .33

 3 .06 15.5 .24

Variabele

Eindexamenniveaus df error F p 

Verbale vaardigheden VF 3 167 2.71 .05* .05

Performale en rekenvaardigheden NVF 3 167 4.95 .00* .08

Sociaal-emotionele gedragingen 1 SOE1 3 167 5.24 .00* .09

Sociaal-emotionele gedragingen 2 SOE2 3 167 6.20 .00* .10

Methode HoM MET 3 167 2.78 .04* .05

p2h
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Tabel 5.14 Voorspelling van de eindexamenresultaten (gezakt, leerwerktraject, basisberoepsgerichte

leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg), zoals deze worden bepaald door verbale en non-

verbale vaardigheden, de sociaal-emotionele gedragingen en de methode HoM: Canonische

Discriminant Coëfficiënten

Uit Tabel 5.14 blijkt dat de bijdragen van de afzonderlijke factoren over de drie functies verschil-

lend zijn. Zo hebben bij de eerste functie de non-verbale vaardigheden (NVF) de grootste

invloed, terwijl dit bij de tweede functie vooral de sociaal-emotionele gedragingen (SOE1) en de

methode HoM (MET) zijn. Bij de derde functie is dit voornamelijk de verbale vaardigheid (VF).

Dit betekent dat alle factoren een verschillende invloed hebben op de te voorspellen eindexa-

menniveaus. Om nader te bepalen of elk niveau van de leerlingen te bepalen valt op basis van de

bovengenoemde functies is een Discriminantanalyse uitgevoerd. In Tabel 5.15 worden de wer-

kelijke en voorspelde eindexamenresultaten weergegeven.

Tabel 5.15 Werkelijke en voorspelde eindexamenniveaus (gezakt: 1, leerwerktraject: 2, basisberoeps-

gerichte leerweg: 3, kaderberoepsgerichte leerweg: 4), zoals deze worden bepaald door ver-

bale en non-verbale vaardigheden, de sociaal-emotionele gedragingen en de methode

HoM: aantal leerlingen en percentage juist voorspeld

 Voorspelde eindexamenniveaus % correct

Eindexamenniveaus 1 2 3 4  

1. Gezakt 15 0 14 1 50.00 

2. Leerwerktraject 2 1 23 0   7.69 

3. Basisberoepsgerichte leerweg 6 4 76 2 86.36 

4. Kaderberoepsgerichte leerweg 0 1 20 8 27.59 

Totaal juist voorspeld     57.80

 Discriminant Coëfficiënten (ß)

Voorspellers Functie 1 Functie 2 Functie 3

Verbale vaardigheden VF -.10  .34  .74 

Non-verbale vaardigheden NVF -.66  .02  .46 

Sociaal-emotionele gedragingen 1 SOE1  .51  .58  .12 

Sociaal-emotionele gedragingen 2 SOE2  .63 -.42  .41 

Methode HoM MET -.12  .52 -.23
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Tabel 5.16 Ongestandaardiseerde canonische discriminantfunctie op de groepscentroïden

Uit de Discriminantanalyse (Tabel 5.15) blijkt dat 57,80% van de leerlingen op grond van de drie

functies correct is in te delen. De drie functies leveren hieraan elk hun eigen bijdrage. De eerste

functie (Tabel 5.16) bepaalt vooral het verschil tussen de gezakte en de geslaagde leerlingen. Dit

betekent dat een leerling eerder zakt als hij lagere (non-)verbale vaardigheden en meer sociaal-

emotionele problemen heeft en niet heeft gewerkt met de methode HoM. De bijdrage van de

overige twee functies is veel kleiner en wisselender. Het onderscheid tussen het leerwerktraject

en de kaderberoepsgerichte leerweg wordt voornamelijk bepaald door functie twee. Functie drie

doet hetzelfde voor het onderscheid tussen het leerwerktraject en de basisberoepsgerichte leer-

weg. Over het algemeen kan gesteld worden dat een leerling op een hoger eindexamenniveau

slaagt als hij hogere beginvaardigheden heeft, minder sociaal-emotionele problemen onder-

vindt en gewerkt heeft met de methode HoM. De voorspellende waarde van deze methode op

het eindexamenniveau is ongeveer 8%. Het onderscheidende vermogen van de factoren per

eindexamenniveau is echter beslist niet eenduidig. 

Conclusie
De leerprestaties zijn onderzocht door de gemiddelde eindcijfers en de eindexamenniveaus van

de leerlingen te registreren. Uit de analyses bleek dat de gemiddelde eindcijfers slechts voor 13

procent te verklaren zijn vanuit de leerlingkenmerken verbale en non-verbale vaardigheden (VF

& NVF), het sociaal-emotioneel gedrag (SOE1 & SOE2) en de methode HoM (MET). De beste

voorspeller voor het gemiddelde eindcijfer is de methode HoM. Dit betekent dat leerlingen die

werkten met de methode HoM en minder sociaal-emotionele problemen hadden, verhoudings-

gewijs een hoger gemiddeld eindcijfer behaalden. Daarnaast werd het eindcijfer voor een deel

bepaald door de (non-)verbale vaardigheden die de leerling bezat bij binnenkomst op het vmbo.

De voorspellende waarde van de leerlingkenmerken en de methode HoM op de resultaten van

de afzonderlijke vakken is minder ondubbelzinnig.

Een ander aspect van de leerprestaties is het bereikte eindexamenniveau. Het eindexamenniveau

is voor 57,80% van de leerlingen juist te voorspellen. Vooral voor de groep gezakte leerlingen en

de groep geslaagde leerlingen voor de basisberoepsgerichte leerweg is dit goed te doen. Dit lijkt

erop te wijzen dat leerlingen die werken met de methode HoM, bij hun start op het vmbo hogere

(non-)verbale vaardigheden en minder sociaal-emotionele problemen hebben, minder snel

zakken en vaker in een hogere leerweg terechtkomen. 

 Functie 1 Functie 2 Functie 3

Gezakt  .99  .04 -.02 

Leerwerktraject -.14 -.59  .39 

Basisberoepsgerichte leerweg -.22 -.05 -.21 

Kaderberoepsgerichte leerweg -.24  .62  .29
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6 Discussie en aanbevelingen

6.1 Inleiding

In het vmbo krijgen leerlingen met leerachterstanden leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

Om deze leerachterstanden te verminderen zijn verschillende programma’s in gebruik. Een

van deze methoden voor deze doelgroep is de methode Hulp op Maat (HoM). In dit onderzoek

werd bij 106 leerlingen nagegaan wat het effect van deze methode is in vergelijking met een

groep leerlingen die niet met deze methode werkten, maar deelnamen aan het reguliere pro-

gramma. In dit hoofdstuk geven we antwoord op de centrale onderzoeksvraag:

Wat is, in vergelijking met de reguliere methode, het effect van de methode HoM op de leervaardigheden
en de leerprestaties van leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs in het vmbo krijgen?
Om deze vraag te beantwoorden zijn er drie subvragen geformuleerd. Aan de hand van deze

subvragen bespreken we de onderzoeksresultaten. Daarna volgt een antwoord op de centrale

onderzoeksvraag. Ten slotte worden de implicaties van dit onderzoek voor de organisatie, de

inhoud en het gebruik van de methode HoM en mogelijk vervolgonderzoek besproken.

6.2 Effect van de methode HoM op informatieverwerking, 
taal- en rekenvaardigheid

De eerste subvraag luidt: Zijn bij leerlingen die lwoo ontvangen de algemeen cognitieve vaardigheden
van verbale en visuele informatieverwerking en de specifieke leervaardigheden (taal en rekenen) met de
methode HoM te verbeteren, en hoe verhouden de resultaten zich tot de Controlegroep? De pre-post

resultaten geven aan dat zowel de Controlegroep als de HoM-groep vaardiger werden in het ver-

werken van informatie en het uitvoeren van taal- en rekentaken. Uit de interactie-effecten blijkt

echter dat de groep die werkte met de methode HoM méér vooruitging op de visuele informatie-

verwerking, het begrijpend lezen en de rekenvaardigheid dan de Controlegroep. In het jaar dat

daarop volgde bleef deze voorsprong van de Experimentele groep behouden. Er werden tussen

beide groepen geen verschillen geconstateerd in de ontwikkeling van de verbale informatiever-

werking en de spellingvaardigheid.

Deze resultaten zouden het gevolg kunnen zijn van het verschillend aantal uren dat gewerkt is

aan een bepaald onderdeel. De leerlingen uit de Controlegroep hebben namelijk minder geoe-

fend met verschillende remediërende programma’s dan de leerlingen uit de Experimentele

groep. Uit de resultaten blijkt dat het verschil in oefentijd tussen beide groepen alleen van

invloed is op de resultaten van de visuele informatieverwerking. Voor de overige onderdelen

werd geen invloed van het urenverschil tussen beide groepen geconstateerd.

Informatieverwerking
Uit de resultaten blijkt dat de HoM-groep relatief meer vooruitgang boekte op de visueel-ruim-

telijke dan op de verbale informatieverwerking. Dát er effect gevonden werd van de training van

visuele informatieverwerking viel te verwachten. De methode HoM besteedt immers meer aan-

dacht aan de verbetering van deze vaardigheid dan de reguliere methoden. In diverse studies

naar de training van visuele informatieverwerking werden eveneens positieve effecten voor

leerlingen met leerproblemen geconstateerd (Bakker, 1998; Rayner, 1997; Van den Bungelaar &
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Van der Schaft, 2000). In verschillende onderzoeken worden ook positieve resultaten voor de trai-

ning van de verbale informatieverwerking vastgesteld (Battin, Young & Burns, 2000; Keith, 1999;

Merzenich, Jenkins, Johnston, Schreiner, Miller & Tallal, 1996; Wright, Bowen & Zecker, 2000). In

dit onderzoek zijn er wel effecten van de training op de verbale informatieverwerking met behulp

van de methode HoM, maar deze effecten verschillen niet significant met die van de Controlegroep.

De vraag is waarom er effectverschillen tussen de verbale en visuele informatieverwerking ont-

staan. Mogelijk ligt dit aan de inhoud van de methode HoM. Gemiddeld genomen is er in de

Experimentele groep veel oefentijd besteed aan de visuele informatieverwerking. Uit de resultaten

blijkt dat naast de effecten van ‘Groep’ ook het interactie-effect ‘Groep x Uren’ significant is voor de

visuele informatieverwerking. Geschat wordt dat ongeveer de helft van de effectgrootte verklaard

kan worden door het aantal uren dat aan de visuele informatieverwerking met de methode HoM
gewerkt is. Dat betekent dat er nog een andere uitleg moet zijn van het effectverschil.

Een mogelijke verklaring is het verschil in de trainbaarheid van de visuele en auditieve informatie-

verwerking bij leerlingen met leerproblemen. Dit wordt bevestigd door het onderzoek van

Perez (2004). Zij onderzocht de effecten van informatieverwerkingsinterventie bij leerlingen

met leerproblemen (8-12 jaar). In de loop van de tijd bleken verschillende informatieverwer-

kingsprocessen verbeterd te zijn, maar voor de geheugentaken, het herinneren van objecten en

cijfers (Digitspan) en de snelheid van informatieverwerking werd geen vooruitgang geconsta-

teerd. Eenzelfde resultaat werd gevonden bij de vergelijking van volwassenen en jongeren met

leerproblemen (McCormack, Brown, Vousden & Henson, 2000). De persistente tragere snel-

heid van de informatieverwerking en het beperkte auditieve geheugen blijken een sterk negatieve

invloed op de verbetering van verbale informatieverwerking te hebben. Dit is eveneens de ver-

klaring van het effectverschil tussen visuele en verbale informatieverwerking. Daar waar visuele

informatieverwerking veelal afhankelijk is van simultane processen, is verbale verwerking veel

meer afhankelijk van opeenvolgende processen. Hierbij speelt het kunnen verwerken van

informatie onder tijdsdruk dus nóg een grotere rol dan bij de visuele informatieverwerking. Dit

geldt vooral voor leerlingen met lwoo die moeite hebben om informatie te onthouden.

Een andere verklaring voor het verschil in toename tussen de visuele en verbale informatiever-

werking is te vinden in het programma Multitrainer van de methode HoM. Dit programma sti-

muleert de automatisering van de visuele informatieverwerking meer dan die van de verbale

informatieverwerking. De oefeningen worden vaker herhaald, waardoor er meer oefentijd per

onderdeel ontstaat. Uit het onderzoek van Swanson en Deshler (2003) komt naar voren dat het

herhaald oefenen een van de belangrijkste succesfactoren is bij interventieprogramma’s voor

leerlingen met leerproblemen. Om hen verbale informatie beter te laten verwerken, zou meer

aandacht besteed kunnen worden aan de automatisering ervan. Wellicht is hiervoor een effi-

ciënter programmaonderdeel te ontwikkelen dan het onderdeel verbale informatieverwerking

van Multitrainer. Dat een dergelijke meer doeltreffende training van de verbale informatiever-

werking wel mogelijk is, blijkt uit de resultaten van het omvangrijke onderzoek van Tallal,

Merzenich, Miller en Jenkins (1998). De leerlingen (4-12 jaar) kregen elke dag training in het

steeds sneller verwerken van klank en spraak. Hiermee bereikten zij een vaardigheidsverbete-

ring van anderhalf jaar in slechts twee maanden tijd. 

Uit dit onderzoek komt naar voren dat de visuele informatieverwerking van lwoo-leerlingen

met behulp van het programma Multitrainer (methode HoM) trainbaar is. Dit vormt een beves-

tiging van de eerdere positieve bevindingen van O’Dea (1998) en Erland (2000) om de computer
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in te zetten als instrument om de informatieverwerking te verbeteren. De methode HoM blijkt

het meeste effect te sorteren op de visuele informatieverwerking. Op het gebied van de verbale

informatieverwerking heeft deze methode echter geen toegevoegde waarde ten opzichte van de

reguliere methode. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of dit effect afhankelijk is van de

opbouw van de methode en trainbaarheid van successieve geheugenprocessen.

Taalvaardigheden
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat beide groepen een significante vooruitgang op de taal-

vaardigheden boeken. Hierbij zijn de resultaten op het gebied van begrijpend lezen bij de

methode HoM beter dan bij de reguliere methode, terwijl de effecten op de spellingvaardigheid

vergelijkbaar zijn.

De resultaten op de vaardigheid begrijpend lezen kunnen verklaard worden door de ruime aan-

dacht die in de methode HoM wordt besteed aan de verbetering van de basale leesvaardigheid en

het gebruik van de computer. Hieraan ligt de veronderstelling ten grondslag dat de basale lees-

vaardigheid noodzakelijk is om een tekst beter te kunnen begrijpen. Deze relatie tussen leesvaar-

digheid en tekstbegrip is door diverse onderzoekers aangetoond (Breznitz, 1997; Wolf & Bowers,

1999). Uit deze studies blijkt bovendien dat vooral de (de)codeervaardigheden getraind moeten

worden. De methode HoM doet dit door gebruik te maken van fonologische en lexicale

(de)codeervaardigheden. In diverse studies naar de verbetering van de fonologische (de)codeer-

vaardigheid (Eilers, Wesseling & Reitsma, 2000; Hasselbring & Goin, 2004; Irausquin,

Mommers & Verhoeven, 2005; Merzenich et al., 1996) werd het effectieve gebruik van de computer

al aangetoond. Dat gebeurde eveneens in studies naar de verbetering van de lexicale (de)codeer-

vaardigheid (Fasting & Lyster, 2005; Lynch, Fawcett & Nicolson, 2000; Willemen, Bosman & Van

Hell, 2000). Daarnaast wordt ook de effectiviteit van de gecombineerde routes in diverse metastu-

dies bevestigd (Troia, 1999; Wise, Ring & Olson, 2000; Yopp & Yopp, 2000). Volgens genoemde

auteurs is deze combinatie effectiever, omdat een combinatie van meerdere prikkels (auditief,

visueel en semantisch) ervoor zorgt dat de informatie sneller verwerkt wordt. Zo tonen Colonius

en Diederich (2004) aan dat door deze meervoudige prikkeling de leerling met leerproblemen

informatie eerder kan oproepen en er hierdoor minder verval van informatie is.

Er is geen verschil gevonden tussen de methode HoM en de reguliere training op het gebied van

de spellingvaardigheid. Dit is in tegenspraak met vergelijkbare studies waarbij de computer ook

ingezet werd als leermiddel. Hieruit bleek wél een groter effect dan bij de traditionele methode

(Schijf, 2001; Van Daal & Reitsma, 2000; Weekers, Huygevoort, Bosman & Verhoeven, 2005).

Een voorbeeld hiervan is het computerprogramma Muiswerk (Schijf, 2001). Dit programma

bleek significant meer effect te hebben dan de reguliere lesmethode. Het is mogelijk dat inhou-

delijke verschillen tussen de methode HoM en het programma Muiswerk een verklaring voor de

afwijkende resultaten vormen. Het taalprogramma van de methode HoM kent namelijk geen

ondersteuning van de spellingstrategieën. Muiswerk maakt gebruik van pictogrammen en extra

instructie om de spellingregels aan te leren en te ondersteunen. Dergelijke functies zijn bij het

taalprogramma van de methode HoM niet aanwezig. Zo’n ondersteuning zou bij leerlingen met

leerproblemen, die moeite hebben met het toepassen van de juiste regels in de juiste context

(Darch, Kim, Johnson & James, 2000), effectievere hulp bieden.

Een andere verklaring voor het verschil tussen de effecten van de spellingtraining van de lwoo-

leerlingen en eerdergenoemde onderzoeken is de motivatie van deze leerlingen. Daar waar de
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meeste onderzoeken betrekking hebben op de leerlingen van de basisschool, richt ons onder-

zoek zich op vmbo-leerlingen met leerproblemen. Uit onderzoek van Mulder, De Boom, Heyl,

Klatter en Severiens (2003) blijkt dat juist deze leerlingen niet zo gemotiveerd zijn voor de

spellinglessen. Het is goed mogelijk dat leerlingen met lwoo juist bij het onderdeel spelling

extra stimulans nodig hebben, aangezien maar liefst 58% van de vmbo-leerlingen het schrijven

van teksten niet leuk blijkt te vinden (Hacquebord, 2004). De weerstand tegen het schrijven

motiveert uiteraard niet om extra aandacht te besteden aan spelling. 

Uit dit onderzoek blijkt dat de vaardigheid begrijpend lezen met behulp van het taalprogramma

uit de methode HoM meer vooruitgaat dan bij de reguliere methode. In dit taalprogramma

wordt veel aandacht besteed aan de basale (de)codeervaardigheden, terwijl de traditionele

methoden dit achterwege laten. Dit ondersteunt de gedachte van diverse onderzoekers (o.a.

Yopp & Yopp, 2000) dat een geïntegreerde training van beide (de)codeervaardigheden effectief

is. Op het gebied van de spellingvaardigheid hebben beide trainingen evenveel effect. Er zijn

echter ook computerprogramma’s die beter scoren op de spellingvaardigheid dan de methode

HoM (o.a. Schijf, 2001). Dit betekent dat de methode HoM op dit gebied mogelijk minder effec-

tief is dan andere computerprogramma’s. Wellicht speelt de geringe motivatie voor het schrijven

van veel lwoo-leerlingen echter ook een rol en zal onderzoek nodig zijn om te bepalen of motivatie-

bevordering een wenselijke interventie is.

Rekenen
Uit de onderzoeksresultaten wordt zichtbaar dat het rekenprogramma van de methode HoM
zorgt voor een vooruitgang van acht maanden van de Experimentele groep, terwijl de Controlegroep

slechts twee maanden progressie boekt. Hoe is dit effectverschil te interpreteren? Wellicht zijn

deze resultaten vooral te danken aan het gebruik van de computer als leermiddel en de oefeningen

op het gebied van telvaardigheid en getalbegrip bij de methode HoM. In verscheidene studies

werd het gebruik van de computer om rekenvaardigheden te verbeteren aangetoond (Christensen

& Gerber, 1990; Parvate, Rajan & Anjaneyulu, 1998; Woodward, Baxter & Robinson, 1999; Xin,

1999). Naast het gebruik van de computer is de aandacht die de methode HoM besteedt aan tel-

vaardigheden en getalbegrip waarschijnlijk essentieel. In hoofdstuk twee wordt geconstateerd

dat juist de leerlingen met leerproblemen meer tijd nodig hebben om de basale vaardigheden te

automatiseren en toe te passen in wisselende contexten. Hierbij is getalbegrip noodzakelijk om

rekenvaardigheden te kunnen generaliseren naar andere sommen. Deze oefenmogelijkheden

zijn bij de methode HoM in ruime mate aanwezig. Bovendien maakt het programma Multitrainer
gebruik van visuele ondersteuning. 

In dit onderzoek wordt bevestigd dat training van (basale) rekenvaardigheden met behulp van de

methode HoM een zinvolle benadering is. Dit ondersteunt het uitgangspunt in diverse metastu-

dies (Hughes & Maccini, 1997; Kroesbergen & Van Luit, 2003; Woodward, Baxter & Robinson,

1999; Xin & Jitendra, 1999) dat de oefening en automatisering van basale rekenvaardigheden,

zoals de telvaardigheden en het getalbegrip voor leerlingen met leerproblemen, effectief is.
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6.3 Effect van de methode HoM op leerprestaties

De tweede onderzoeksvraag is: Wat is, in vergelijking met de reguliere benadering, het transfereffect van
de methode HoM op de schoolleerprestaties van leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs in het
vmbo krijgen?
De resultaten op de proefwerken en de eindexamens zijn tegenstrijdig. Het blijkt dat de gemid-

delde rapportcijfers van de Experimentele groep en de Controlegroep op de laatste meting lager

waren dan op de eerste meting. Indien er wordt gekeken naar het effect van de methode HoM op

de afzonderlijke vakken, dan blijkt de Experimentele groep alleen op het vak wiskunde betere

resultaten te halen dan de Controlegroep. De leerlingen die gewerkt hebben met de methode

HoM bereikten gemiddeld wel een hoger eindexamenniveau. Dit resultaat wijkt af van onder-

zoek naar de effecten van andere remediële computerprogramma’s op leerprestaties (Erland,

1999, 2000; Hughes & Maccini, 1997; Weaver, 2000) waarbij óók de rapportcijfers stegen. Dit

roept de vraag op hoe het komt dat, ondanks de verbeterde leervaardigheden, de gemiddelde

rapportcijfers voor de Experimentele groep niet toenemen. 

De eerste verklaring betreft de metingen. De eerste meting van de rapportcijfers bestaat uit het

gemiddelde van de rapportcijfers gedurende het eerste leerjaar. De analyse op basis van deze

eerste meting geeft een vertekend beeld, omdat gedurende hetzelfde jaar ook de interventie

plaatsvond. Gedurende het tweede en derde leerjaar zijn ook de gemiddelde rapportcijfers

bepaald. De derde meting levert echter wel een probleem op. In het derde leerjaar kwamen de

lwoo-leerlingen niet meer in aparte klassen, maar in de reguliere leerwegen terecht. Aangezien

het toegekende cijfer niet een onafhankelijke waardering, maar een rangorde in de groep

betreft, zal het mengen van leerlingen mét en zonder lwoo de gemiddelde proefwerkscore van

de leerlingen met lwoo ongetwijfeld omlaag halen (Posthumus-effect, De Groot, 1965). De

daling van het gemiddelde rapportcijfer op het derde meetmoment zou hiermee verklaard kun-

nen worden. Dit betekent echter ook dat het cijfer 6 in de basisberoepsgerichte leerweg niet

gelijk is aan de 6 in de kaderberoepsgerichte leerweg. Aangezien de leerlingen uit de Experimentele

groep tijdens de derde meting op een hoger leerwegniveau zaten, zijn hun cijfers vooral aan het

eerdergenoemde Posthumus-effect onderhevig geweest.

Een tweede verklaring wordt gevormd door de startverschillen. De Experimentele groep bezat

een betere vaardigheid om verbale informatie te verwerken en te spellen op het moment dat ze

begonnen op het vmbo. Deze startverschillen kunnen effect hebben op de rapportcijfers en exa-

menniveaus. Om de vraag te kunnen beantwoorden of de methode HoM van invloed is op de

leerprestaties, werd het verschil in de ontwikkeling van de cijfers tussen de Experimentele en

Controlegroep onderzocht. Zo kon, ondanks genoemde startverschillen, toch een indruk verkre-

gen worden van de leerprestaties. Deze methode was echter niet toepasbaar bij de vaststelling

van de examenniveaus, omdat hier maar één meting heeft plaatsgevonden. Dit heeft tot gevolg

dat het gemiddeld hogere niveau van de Experimentele groep wel een gevolg zou kunnen zijn van

de startverschillen. Om te bepalen of dit zo is, zal bij de beantwoording van de derde onderzoeks-

vraag nader ingegaan worden op het effect van deze startverschillen op de examenniveaus.

Uit de resultaten blijkt dat de gemiddelde rapportcijfers van de experimentele en de Controle-

groep daalden. Dit zou een gevolg kunnen zijn van het eerdergenoemde Posthumus-effect.

Deze daling van de gemiddelde rapportcijfers is bij beide groepen gelijk. Een derde verklaring

voor het feit dat de rapportcijfers in dit onderzoek niet hoger worden, is het transferprobleem.
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Het transfereren van vaardigheden naar andere contexten is voor leerlingen met leerproblemen

erg moeilijk (Reid, Hresko & Swanson, 1996). Dit geldt in dit onderzoek des te meer daar veel

vakken in het vmbo slechts een ‘zwakke’ relatie hebben met de leervaardigheden: informatie-

verwerking, taal- en rekenvaardigheden. Zo lijkt het voor de hand te liggen dat de verbeterde

taalvaardigheden vooral leiden tot een verbetering van het cijfer op het vak Nederlands. Nadere

bestudering van de eindtermen van het vak Nederlands leert echter dat bij dit vak verschillende

vaardigheden vereist zijn, zoals het communiceren met behulp van taal en zeker niet alleen

basale taalvaardigheden als het (technisch) lezen. Nog groter is de kloof tussen de aangeleerde

leervaardigheden en vreemde talen, zoals Engels en Duits. Dit ligt bij het vak wiskunde anders.

Hierbij wordt nog wel een beroep gedaan op de directe toepassing van basale rekenvaardigheden.

Bovendien maakt men hierbij veel gebruik van het schatten van hoeveelheden, hetgeen bij de

methode HoM veel aandacht krijgt. Dit verklaart mogelijkerwijs waarom er wel een effect

gevonden wordt op het vak wiskunde.

Een vierde verklaring voor de lage rapportcijfers in dit onderzoek is te vinden in de leeromge-

ving. Veel leerlingen in het vmbo vinden de lessen niet interessant, de uitleg onduidelijk en de

vakken te theoretisch (Kemme, Wijers & Jonker, 2003; Sociaal Cultureel Planbureau, 2003;

Weenink, 2003). Bovendien is er veel aandacht voor cijfers en leerprestaties (SCP, 2003), waar-

door de leerlingen met de laagste scores het snelst gedemotiveerd raken. Het lijkt aannemelijk

dat de gevolgen van een niet-adequate leeromgeving en een grote waardetoekenning aan cijfers

vooral hun weerslag hebben op de leerlingen met lage leerprestaties: leerlingen met lwoo. Deze

bevindingen komen overeen met onderzoek van Claassen en Mulder (2004) naar de leerpresta-

ties vóór en ná de invoering van het vmbo.

Een vijfde verklaring voor de lage rapportcijfers vormt de organisatie van de hulp. Bij de

Experimentele en de Controlegroep stond de hulp voor de leerproblemen los van het reguliere

programma. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de methode HoM zó op te zetten dat de

hulpprogramma’s op de computer een onderdeel zouden vormen van de reguliere lessen. Zo

zou de leerkracht Nederlands de verbetering van de taalvaardigheden moeten begeleiden, om

de aansluiting met het reguliere aanbod te waarborgen. In de praktijk bleek echter dat HoM
veelal overgelaten werd aan enkele leerkrachten en een zorgcoördinator. Daarom was er minder

afstemming tussen het niveau van de leerling en het reguliere lesaanbod. Bovendien kon de

leerkracht op deze manier zijn ‘problemen’ afschuiven op de remedial teacher. Daarmee ver-

minderde echter ook de verantwoordelijkheid om tijdens de lessen aandacht te besteden aan de

achterstanden (Doornbos & Stevens, 1987; Pijl, 1997). 

Als antwoord op de vraag hoe het komt dat de rapportcijfers van beide groepen dalen, werd het

Posthumus-effect gegeven. Dat de methode HoM, in tegenstelling tot vergelijkbaar onderzoek,

alleen op het vak wiskunde significante resultaten boekt, is verklaarbaar vanuit het lesaanbod,

de aandacht voor cijfers in het vmbo en de organisatie van de hulplessen. Nader onderzoek zal

moeten uitwijzen of bij deze lwoo-leerlingen een andere aanpak meer effect op de leerresultaten

kan bewerkstelligen of dat daarvoor een wijziging van de leeromgeving noodzakelijk is.

Het effect van de methode HoM op de leerprestaties kan ook worden beoordeeld aan de hand

van de eindexamenresultaten. Er lijkt sprake te zijn van een trend waarbij de leerlingen uit de

Experimentele groep gemiddeld op een hoger eindexamenniveau slaagden dan de Controle-

groep. Is dit verschil een gevolg van de methode HoM? De inzet van een computerprogramma,

aandacht voor de algemene cognitieve informatieverwerking, taal- en rekenvaardigheden, het
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zelfstandig werken, directe feedback en op maat gesneden programma’s hebben mogelijker-

wijs geleid tot een hoger examenniveau. Dit is in overeenstemming met onderzoek naar sla-

gingsfactoren in het vmbo in Nederland (Mulder, Boom, Heyl, Klatter & Severiens, 2003; Van

Wijk, 2006) en onderzoek naar effectief onderwijs aan leerlingen met leerproblemen in het buiten-

land (o.a. Erland, 2000; Illich, Hagan & McCallister, 2004; Maccini, Gagnon & Hughes, 2002;

Swanson & Hoskyn, 2001). Hierbij blijft echter overeind staan dat deze trend ook een gevolg zou

kunnen zijn van startverschillen, hoewel de ontwikkeling van de rapportcijfers hier niet op wijst.

6.4 De voorspellende waarde van leerlingkenmerken en de methode HoM
op leerprestaties

De derde vraag is: In welke mate zijn de leerprestaties van lwoo-leerlingen te voorspellen op basis van
leerlingkenmerken en de methode HoM? 
De leerprestaties worden gemeten door de rapportcijfers en het eindexamenniveau. De behaalde

rapportcijfers worden voor 13% verklaard door de leerlingkenmerken (sociaal-emotionele pro-

blemen en (non-)verbale vaardigheden) en de methode HoM. De methode HoM is hierbij ver-

antwoordelijk voor 6% van de variantie. Het eindexamenniveau kan voor 57,80% voorspeld

worden door een combinatie van de leerlingkenmerken en de methode HoM. De leerlingken-

merken en de methode HoM hebben elk een vergelijkbare significante invloed op het bereikte

eindexamenresultaat. De voorspellende waarde van de methode HoM op het eindexamenniveau

is ongeveer 8%. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met diverse onderzoeken naar de succes- en

faalfactoren in het onderwijs. Hieruit blijkt dat interventies op school, zoals de methode HoM,

maar een beperkt effect hebben op de leerprestaties (Lee & Burkham, 2003; Luyten, 1994;

Luyten, Bosker, Dekkers & Derks, 2004; Overmaat, Roeleveld & Ledoux, 2002; Rumberger, 2001;

Rumberger & Thomas, 2001; Swanson & Hoskyn, 1998; Veenstra, 1999). Luyten e.a. (2004) vonden

in hun onderzoek bij vmbo-leerlingen dat de drop-out van leerlingen voor het grootste gedeelte

werd bepaald door leerlingkenmerken en slechts voor 12% door schoolgerelateerde factoren,

zoals schoolbeleid, het aantal leerlingen dat doorstroomt naar vervolgonderwijs en effectieve les-

geeftijd. De beperkte invloed van de schoolgerelateerde factoren wordt in dit onderzoek bevestigd.

In deze onderzoeken naar de succes- en faalfactoren komt ook de invloed van de leerlingken-

merken op de leerprestaties naar voren. Aangezien de leerlingen bij aanvang van het vmbo op

een aantal kenmerken geselecteerd worden, is het van belang om te weten welke leerlingen suc-

cesvol zijn. Zo is het gemiddelde eindcijfer voor 7% te voorspellen uit de vaardigheden bij aan-

vang van het vmbo. Dit betekent dat de leerlingen die bij aanvang van de leerwegondersteuning

het meest vaardig waren in informatieverwerking, taal- en rekenvaardigheid, de hoogste cijfers

en eindexamenresultaten halen. Er is dus sprake van een Matthew-effect (Stanovich, 1986): de

goede leerlingen profiteren meer van de aangeboden hulp dan de zwakke leerlingen. Lyon

(1998) toonde in een metastudie aan dat als tekortschietende leervaardigheden niet vroegtijdig

gesignaleerd en geremedieerd worden, de kansen op succes sterk verkleinen. Waarschijnlijk is

dat mede te wijten aan een verminderd competentiegevoel door het voortdurend falen. De leer-

lingen raken hierdoor steeds minder gemotiveerd voor school en leren (Deshler, Ellis & Lenz,

1996; Lerner, 1997). Het is dan ook niet verwonderlijk dat een groot deel (van de eerdergenoem-

de 13%) van de vooruitgang afhangt van de vaardigheid bij aanvang van het vmbo. Dit onder-
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zoek naar de effecten van de methode HoM vormt daarmee een bevestiging van eerder onder-

zoek (Interdepartementaal Beleidsonderzoek, 2006; Claassen & Mulder, 2004; Rekers-Mombarg,

Kuyper, Van der Werf & Zijsling, 2005; Luyten e.a., 2004) waaruit de invloed van de leerlingken-

merken op de leerprestaties blijkt.

Conclusie met betrekking tot de centrale onderzoeksvraag
Op de centrale onderzoeksvraag: Wat is, in vergelijking met de reguliere methode, het effect van de
methode HoM op de leervaardigheden en de leerprestaties van leerlingen die leerwegondersteunend
onderwijs in het vmbo krijgen? kan nu het volgende antwoord worden gegeven.

De leerlingen die gewerkt hebben met de methode HoM gaan meer vooruit op de leervaardigheden

‘visuele informatieverwerking en begrijpend lezen en rekenen’ dan de leerlingen die gewerkt

hebben met de reguliere aanpak. Wat betreft de leervaardigheden verbale informatieverwer-

king en spelling is er vrijwel geen verschil in het effect van de methoden gevonden. De methode

HoM heeft slechts ten dele positieve effecten op de schoolleerprestaties. De leerlingen uit de

Experimentele en de Controlegroep halen vergelijkbare rapportcijfers. De Experimentele groep

bereikt gemiddeld een hoger eindexamenniveau dan de Controlegroep. Het is echter nog maar

de vraag of dit een gevolg is van de methode HoM, aangezien de Experimentele groep een hoger

aanvangsniveau heeft. De voorspellende waarde van de methode HoM op de bereikte leerpresta-

ties is dan ook beperkt.

6.5 Aanbevelingen

De methode HoM beoogt de verbetering van de visuele en verbale informatieverwerking, taal- en

rekenvaardigheden van lwoo-leerlingen. Om dit te bereiken is de computer ingezet als leermiddel

en hebben deze leerlingen een gedifferentieerd aanbod gekregen op basis van hun testuitslag.

De methode HoM is slechts ten dele effectief gebleken. Weliswaar zijn vooral de visuele infor-

matieverwerking, begrijpend lezen en rekenvaardigheden van de leerlingen toegenomen, maar

dit blijkt een beperkt positief effect te hebben op de leerprestaties. Vooral de leerlingen met weinig

vaardigheden bij aanvang van het vmbo boeken onvoldoende progressie. Een manier om het

rendement te vergroten is inhoudelijke of organisatorische aanpassingen van de methode

HoM. Daarnaast worden drie onderzoekslijnen voorgesteld om nader inzicht te krijgen in effec-

tieve hulp voor lwoo-leerlingen.

Aanpassingen van de methode Hulp op Maat
Uit de discussie over de onderzoeksresultaten komt naar voren dat het programma Multitrainer
wellicht meer rendement zou bereiken door meer oefening van de verbale informatieverwer-

king in te voeren, ondersteunende teksten toe te voegen en het programma uit te breiden met

leerstrategieën. De uitbreiding van het aantal oefenmogelijkheden zou toegepast kunnen worden

bij onderdelen die gericht zijn op de verbale informatieverwerking. Pas nadat een leerling een

opdracht herhaaldelijk uitgevoerd heeft, zou hij een moeilijker opdracht mogen maken.

Hierdoor wordt de leerling gedwongen om zijn vaardigheden te automatiseren. 

Een andere toevoeging van Multitrainer is de optie voor ondersteunende teksten. Nu kan een

leerling de spellingregels nalezen, maar het is waarschijnlijk effectiever als de regels op het
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scherm verschijnen wanneer de leerling ze bij een oefening voor het eerst nodig heeft en pas

weer getoond worden als de leerling te veel fouten maakt. Bij het tekstbegrip kan gebruikge-

maakt worden van strategische tips, zoals ‘lees de titel en bedenk waar het verhaal over zou kunnen

gaan’. Suggesties hiervoor zijn te vinden in de tekstballonnetjes van het programma Thinking
Reader met een internetachtige lay-out (Dalton, Pisha, Eagelton, Coyne & Dysher, 2002) en de

hulppoppetjes (office-assistent) bij het tekstverwerkingsprogramma Word. Daarnaast zou er

binnen Hulp op Maat meer aandacht kunnen komen voor algemene leerstrategieën om daar-

mee het leerproces beter te laten verlopen. Zo kan een leerling leren om na het lezen van een

opdracht te controleren of hij voldoende informatie heeft opgenomen. Er zijn afdoende bewijzen

voor het effect van een dergelijke metacognitietraining (Minnaert & Janssen, 1999; Reid &

Stone, 1991; Van Aarle, 1988; Wilder & Williams, 2001).

Behalve de inhoudelijke verandering van het programma Multitrainer kan ook de organisatie

van HoM verbeterd worden. De eerste verbetering betreft het moment van de hulp. De onder-

steuning in het voortgezet onderwijs komt voor leerlingen met lwoo eigenlijk te laat. Op de

basisschool zouden zij al meer tijd moeten krijgen om de basale vaardigheden onder de knie te

krijgen. Indien dit niet mogelijk is, dan moet de hulp in elk geval direct bij de start op het voort-

gezet onderwijs aangeboden worden. In de Verenigde Staten zijn tijdens de zomerperiode,

voorafgaande aan het cursusjaar, vergelijkbare programma’s met succes toegepast bij diverse

doelgroepen (Perez, 2004; Weinstein, Soule, Collins, Cone, Mehlhorn & Stimmonacchi, 1991;

Wilson, 1993). Door de leerlingen intensieve ondersteuning te bieden bij het verbeteren van de

leervaardigheden, voorkomt men dat er bij aanvang van het schooljaar al sprake is van een valse

start. In Nederland zou er voor geopteerd kunnen worden om gedurende een korte periode

intensief met de verbetering van de leervaardigheden te beginnen. 

Een tweede verbetering is de integratie van de hulp. Als de ondersteuning gedragen wordt door

alle betrokkenen kan het effect ervan vergroot worden. Weliswaar zal de begeleiding van de leer-

lingen met lwoo mede uitgevoerd kunnen worden door orthopedagogen, zorgcoördinatoren en

remedial teachers, maar de échte hulp zal uiteindelijk in de reguliere lessen gegeven moeten

worden. De verbetering van de leervaardigheden moet een onderdeel van het reguliere onder-

wijsaanbod zijn. Dit zou kunnen betekenen dat alle leerlingen gedurende een ochtend in de

week in verschillende lokalen bezig zijn met de leervaardigheden die ze willen verbeteren.

Een laatste verbetering zou het aanbieden van zorg naar behoefte kunnen zijn (Nakken, 1983).

De hulp aan deze zorgleerlingen zou niet slechts één jaar, maar afhankelijk van de achterstand

langer moeten zijn. Wij pleiten dan ook voor een gedifferentieerd aanbod, afhankelijk van de

aard en omvang van de problematiek. Het ligt voor de hand dat een leerling met grotere leerach-

terstanden langer hulp nodig heeft om voldoende leervaardigheden te verwerven. Dit komt ook

naar voren in een vergelijkbare studie waarin dit tijdseffect onderzocht werd (Jitendra,

Edwards, Starosta, Sacks, Jacobson & Choutka, 2004). Hierin lijkt ook een oplossing te liggen

voor het vergroten van het effect van de methode HoM en het doorbreken van het Matthew-

effect. Daarom moet ervoor gezorgd worden dat elke leerling gedurende de vier jaren op het

vmbo voortdurend ondersteuning krijgt. De methode Hulp Op Maat kan daarbij van dienst zijn. 

Aanbevelingen voor verder onderzoek
Er is nog betrekkelijk weinig onderzoek gedaan naar leerlingen van het vmbo. Zowel uit econo-

misch als pedagogisch oogpunt is het echter van groot belang na te gaan door welke factoren een
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succesvolle schoolloopbaan van leerlingen met lwoo bepaald worden. In dit kader zijn drie

onderzoekslijnen uit te voeren, gericht op de selectie, interventie en perspectief. 

Het onderzoek dat zich bezighoudt met de selectie zou zich moeten richten op de vraag welke

leerlingkenmerken bepalend zijn voor het bereiken van een zo hoog mogelijk eindexamenniveau.

Een groot deel van dat onderzoek kan besteed worden aan de leermotivatie van de leerlingen.

Het lijkt ons de moeite waard om hierbij een handelingsgerichte diagnostiek toe te passen (Van

Beukering & Pameijer, 2002; De Groot, 2001, 2005; Koning, Bakker & Pijnenburg, 2002). Zo kan

aansluitend de specifieke hulp voor elke leerling gerealiseerd worden. Dit betekent dat er veel

nadrukkelijker aandacht zou moeten komen voor een leerlingvolgsysteem en adaptieve onder-

steuning voor elke leerling.

Een tweede onderzoekslijn zou gericht kunnen zijn op het effect van de interventie. Zo is meer

onderzoek naar de inzet van de computer als onderwijsondersteunend instrument noodzakelijk.

In Nederland is dat nog maar nauwelijks gedaan. Wat betreft de methode HoM zou onderzocht

kunnen worden welke componenten van het computerprogramma het meeste effect hebben.

Om tegemoet te komen aan de complexe leerproblemen van lwoo-leerlingen op het gebied van

informatieverwerking, taal en rekenen is gekozen voor een meervoudige aanpak. Hierdoor

blijft het echter onduidelijk welke onderdelen van het programma werken en welke niet. In het

licht van recent internationaal onderzoek (Swanson & Deshler, 2003; Swanson & Hoskyn, 1998;

Vellutino, Fletcher, Snowling & Scanlon, 2004) mag aangenomen worden dat sommige minder

domeinspecifieke onderdelen minder effect resulteren. Men mag dan ook niet zonder meer

aannemen dat alle onderdelen van HoM doeltreffend zijn. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen

welke onderdelen écht effect sorteren. Dit geldt uiteraard ook voor de eerdergenoemde organi-

satorische aanbevelingen. Daarbij moet er nadrukkelijk aandacht zijn voor interactie-effecten

(Minnaert, 2005) die veroorzaakt worden door kenmerken van leerling, leerkracht en leeromge-

ving, zoals de inzet van de computer.

Een laatste onderzoekslijn zou zich moeten toespitsen op het perspectief van leerlingen met

lwoo ná het verlaten van het vmbo. Welke leerlingen behalen een diploma in het vervolgonder-

wijs en welke leerlingen krijgen uiteindelijk een baan? Dit betekent dat er niet alleen getest

moet worden welke taal- en rekenvaardigheden een leerling heeft, maar ook welke competenties

hij bezit om een toekomstig beroep uit te oefenen. Zo zouden er voor een leerling die automonteur

wil worden veel meer praktische visueel-ruimtelijke tests ontwikkeld moeten worden dan talige

tests. Dit betekent dat er meer dan ooit geïnvesteerd moet worden in longitudinale studies,

zeker als men de leerprestaties van deze lwoo-leerlingen wil stimuleren en uit is op langdurige

groei van de kenniseconomie van de hele bevolking.
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Bijlagen

Appendix A: Registratieformulier

Aanmeldingsgegevens

Personalia

Voornaam:

Achternaam:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Gezin

Gezinssituatie: woont bij eigen ouders/ gescheiden ouders/ ouder(s) overleden/ 

overig:

Afkomst ouders: Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse, Nederlandse / overige

Hoogst afgeronde geen, lagere school, middelbare school, hoger beroepsonderwijs/

opleiding ouders: universiteit, anders nl

School

Ondersteuning: LWOO ja/nee, op grond van

Advies leerweg: theoretisch, gemengd, kaderberoeps, basisberoeps

Testresultaten

Cognitie

IQ-scores Ruwe score Test

Verbaal IQ-score Ruwe score Test

Performale IQ-score Ruwe score Test

Didactisch niveau op basis van de CITO-scores 

Informatieverwerking

Taal

Rekenen

Aardrijkskunde
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DLE-scores

Rekenen Test

Begrijpend lezen Test

Technisch lezen Test

Spellen Test

Sociaal-emotioneel gedrag

Ruwe scores Normscores Test

Ruwe scores Normscores Test

Ruwe scores Normscores Test

Ruwe scores Normscores Test

De leerling heeft problemen op de volgende gebieden

Faalangst Geen problemen ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Veel problemen

Pesterijen Geen problemen ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Veel problemen

Traumatische ervaringen Geen problemen ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Veel problemen

Psychologische klachten Geen problemen ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Veel problemen

Lichamelijke klachten Geen problemen ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Veel problemen

Agressiviteit Geen problemen ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Veel problemen

Zelfvertrouwen Geen problemen ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Veel problemen

Concentratie Geen problemen ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Veel problemen
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Appendix B: Verschil tussen de Experimentele en Controlegroep 
met en zonder uitvallers

Tabel B.1 T-toets tussen de Experimentele groep met en zonder uitvallers voor meetmoment M1 en

M2: aantal, gemiddelden en standaarddeviaties, t-waarde, vrijheidsgraden en p-waarde van

de leervaardigheden

Experimentele Experimentele  
groep  groep
Met uitvallers Zonder uit-
M, (SD) vallers M, (SD) t df p

106 135    

       

91.16 (10.32) 90.48 (9.90) .52 239 .61 

86.01 (7.19) 86.04 (7.48) -.02 239 .98 

43.23 (8.30) 43.22 (8.20)  .01 239 .99 

50.23 (11.75) 50.14 (11.43)  .06 239 .95 

40.47 (9.40) 40.50 (9.42) -.02 239 .98 

      

 99.06 (8.57) 99.38 (8.18) -.29 239 .77 

96.59 (7.65) 97.39 (7.11) -.85 239 .40 

51.01 (7.59) 51.38 (7.29) -.38 239 .71 

59.99 (9.65) 60.82 (9.42) -.67 239 .50 

46.30 (10.25) 47.08 (9.66) -.60 239 .55

N

Meting 1(M1)
Verbale informatieverwerking (IQ-schaal)

Visueel ruimtelijke informatieverwerking 

 (IQ-schaal)

Spellingvaardigheid (in maanden)

Begrijpend lezen (in maanden)

Rekenen (in maanden)

Meting 2 (M2)
Verbale informatieverwerking (IQ-schaal)

Visueel-ruimtelijke informatieverwerking 

 (IQ-schaal)

Spellingvaardigheid (in maanden)

Begrijpend lezen (in maanden)

Rekenen (in maanden)

97

Bijlagen 

bw Hulp op maat  21-08-2007  14:31  Pagina 97



Tabel B.2 T-toets tussen Controlegroep met en zonder uitvallers voor meetmoment m1 en m2: aantal,

gemiddelden en standaarddeviaties, t-waarde, vrijheidsgraden en p-waarde van de leervaar-

digheden

Tabel B.3 T-toets tussen Experimentele groep met en zonder uitvallers voor meetmoment MP1 en

MP2: aantal, gemiddelden en standaarddeviaties, t-waarde, vrijheidsgraden en p-waarde van

de rapportcijfers

Experimentele groep Experimentele groep
Met uitvallers Zonder uitvallers

N M, (SD) N M, (SD) t df p

92 6.46 (.89) 133 6.56 (.83) -.85 223 .40 

92 6.07 (1.14) 133 6.22 (1.17) -.96 223 .34 

89 6.59 (1.04) 133 6.61 (1.04) -.16 220 .87 

89 6.43 (.87) 133 6.30 (1.01)   .06 220 .95 

92 6.42 (.76) 133 6.43 (.90)  -.78 223 .44 

92 6.56 (.73) 133 6.53 (.77)   .31 223 .76 

92 6.18 (.98) 133 6.23 (1.01)  -.36 223 .72 

89 6.55 (.87) 133 6.49 (.97)   .49 220 .63 

89 6.48 (1.11) 133 6.33 (1.09) 1.01 220 .31 

92 6.52 (.63) 133 6.52 (.63)   .59 223 .55

Meting 1(M1)
Nederlands

Engels

Wiskunde

Natuur-scheikunde

Gemiddelde cijfer

Meting 2 (M2)
Nederlands

Engels

Wiskunde

Natuur-scheikunde

Gemiddelde cijfer

Controle Controle
groep  groep
Met uitvallers Zonder uit-
M, (SD) vallers M, (SD) t df p

95  121    

       

87.56 (10.75) 86.73 (10.19)  .58 214 .56 

87.36 (8.35) 87.09 (8.37) .24 214 .81 

40.00 (10.14) 39.37 (9.68) .47 214 .64 

49.52 (10.88) 48.91 (10.66) .42 214 .68 

40.15 (11.23) 38.75 (11.44) .90 214 .37 

93.06 (10.86) 92.29 (10.26) .54 214 .59 

91.32 (8.39) 91.10 (8.48) .19 214 .85 

45.24 (10.10) 44.30 (9.95) .69 214 .49 

53.06 (11.02) 52.85 (10.54) .14 214 .89 

41.87 (11.35) 40.68 (11.55) .76 214 .45

N

Meting 1(M1)
Verbale informatieverwerking (IQ-schaal)

Visueel ruimtelijke informatieverwerking 

 (IQ-schaal)

Spellingvaardigheid (in maanden)

Begrijpend lezen (in maanden)

Rekenen (in maanden)

Meting 2 (M2)
Verbale informatieverwerking (IQ-schaal)

Visueel-ruimtelijke informatieverwerking 

 (IQ-schaal)

Spellingvaardigheid (in maanden)

Begrijpend lezen (in maanden)

Rekenen (in maanden)

98

bw Hulp op maat  21-08-2007  14:31  Pagina 98



Tabel B.4 T-test tussen Controlegroep met en zonder uitvallers voor meetmoment MP1 en MP2: 

aantal, gemiddelden en standaarddeviaties, t-waarde, vrijheidsgraden en p-waarde van de

rapportcijfers

Controlegroep Controlegroep
Met uitvallers Zonder uitvallers

N M, (SD) N M, (SD) t df p

87 6.68 (.92) 112 6.69 (1.05) -.06 197 .96 

85 6.76 (.91) 112 6.80 (1.03) -.22 195 .82 

87 6.67 (1.04) 112 6.64 (1.04)  .16 197 .87 

87 6.51 (.87) 112 6.49 (.85)  .12 197 .91 

87 6.65 (.68) 112 6.67 (.75) -.14 197 .89 

87 6.39 (.83) 112 6.37 (.93)  .20 197 .84 

85 6.69 (.87) 112 6.63 (.97)  .44 195 .66 

87 6.57 (1.36) 112 6.41 (1.38)  .84 197 .40 

87 6.39 (.98) 112 6.28 (1.00)  .74 197 .46 

87 6.45 (.67) 112 6.40 (.71)  .59 197 .56

Meting 1(M1)
Nederlands

Engels

Wiskunde

Natuur-scheikunde

Gemiddelde cijfer

Meting 2 (M2)
Nederlands

Engels

Wiskunde

Natuur-scheikunde

Gemiddelde cijfer
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Appendix C: Discriminantiecoëfficiënten van de leervaardigheden 
en de cijfers

Tabel C.1 De discriminantiecoëfficiënten van de cijfers op het derde meetmoment, zoals deze wor-

den bepaald door verbale en non-verbale vaardigheden (VF&NVF), de sociaal-emotionele

gedragingen (SOE1&SOE2) en de methode HoM (MET)

Gemiddeld Nederlands Engels Wiskunde  Natuur-
cijfer R2 R2 R2 R2 scheikunde
    R2

.04* .07* .05* .02* .00 

.03* .00 .00 .05* .07*

.00 .01 .00 .00 .00 

.02* .02 .01 .01 .00 

.06* .03* .00 .11* .05*

     

 182 182 181 179 179

.15* .13* .07* .19* .12* 

Variabele

VF Verbale vaardigheden 

NVF Non-verbale vaardigheden 

SOE1 Sociaal-emotionele gedragingen 1 

SOE2 Sociaal-emotionele gedragingen 2 

MET Methode HoM

N

Totaal R2

100

bw Hulp op maat  21-08-2007  14:31  Pagina 100



Appendix D: Omschrijving behandeling controlescholen

 School 5 School 6 School 7 School 8 

Aantal leerlingen   25 24 21 25 

in begeleiding

Welke leerlingen  Leerlingen worden   Motivatieproblemen Leerlingen worden Alle leerlingen met

worden begeleid? geselecteerd o.b.v. CITO 520-525 geselecteerd o.b.v. uitval lager dan

 de aanmelding  de aanmelding gemiddeld DLE-vbo

    grenzen

Binnen/buiten  Buiten Buiten Buiten Binnen & buiten

de klas  

Groepsindeling Op basis van Op basis van Op basis van Op basis van   

 achterstandsgebied achterstandsgebied achterstandsgebied achterstandsgebied

Zelfstandig/ Beide Beide Beide Beide

niet zelfstandig  

Begeleiding door • Leerkracht • Leerkracht • Leerkracht • Leerkracht

 • Orthopedagoog • Remedial teacher • Remedial teacher • Remedial teacher

Ingeroosterd/ Ingeroosterd na Ingeroosterd na Ingeroosterd na Ingeroosterd na

niet ingeroosterd de lessen de lessen de lessen de lessen

 

Aantal uren per week 1 uur 1 uur 1 uur 1,5 uur 

Aantal keer per week 1 1 1 2 

Periode 12 weken 20 weken 20 weken 27 weken 

Thuis oefenen Nee Nee Nee Nee 

Methode     

Informatie- - Denktraining  Mediated Learning -

verwerking  (eigen methode) Experience

   (Feuerstein, Klein & 

   Tannenbaum, 1994).

 

Begrijpend lezen Begrijpend lezen  Begrijpend lezen Weet wat je leest Rolwisselend leren
 (Alkema, Van Eerden &  (Alkema, Van Eerden (De Boer, Hacquebord, Visuele waarneming

 Elema, 1984) & Elema, 1984) Hofstede & Oosterloo, 

   1996) Auditieve waarneming

    (Van IJzendoorn, 1998)

Spelling Door de school zelf  Taaljournaal  Werkwoordsvormen  Taaljournaal

 samengesteld  (Hörst, 1993) (eigen methode) (Hörst, 1993)

 materiaal

  

Rekenen Klokkijken Rekenspoor Door de school zelf Door de school zelf

 (Werkgroep Remelka,  (Sweers & Teunissen, samengesteld samengesteld 

 2001),  1987) materiaal materiaal

 Rekenspoor (Sweers  

 & Teunissen, 1987)
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Appendix E: Uitgebreide omschrijving van de toegepaste 
statistische procedures

 Methode aannames Statistische procedure Toelichting 

Vraag 1     

Effecten van HoM  GLM (herhaalde metingen) 1. Mauchly’s Test Toegepast procedure

op leervaardigheden 1. Onafhankelijkheid  voor Sfericiteit afhankelijk van

  waarnemingen 2. Levene’s Test Mauchly’s test:

 2. Multivariate normaliteit   • Informatieverwerking

       Visueel-ruimtelijk: HF*

     • Informatieverwerking 

      Verbaal: HF

     • Spelling: HF

     • Begrijpend lezen: SA

     • Rekenen: HF

 

Vraag 2    

Effecten van HoM op  GLM (herhaalde metingen) 1. Mauchly’s Test Toegepast procedure

leersucces: rapportcijfer 1. Onafhankelijkheid   voor Sfericiteit afhankelijk van

  waarnemingen 2. Levene’s Test Mauchly’s test:

 2. Multivariate normaliteit   • Gemiddeld cijfer: HF

     • Nederlands: HF

     • Engels: HF

     • Wiskunde: HF

     • Natuur & scheikunde: SA

Effecten van HoM  Chi-kwadraattoets 1. Frequentieverdeling Toegepast procedure 

op leersucces: 1. Verwachte frequenties  per groep Proportietoetsen

eindexamenresultaten  min. 1 2. Frequentieverdeling

 2. Niet meer dan 20% lager   per groep

  dan 5

Vraag 3  Regressie ‘enter 1. Spreidingsdiagram Toegepast procedure 

leerlingkenmerken  en blockwise’ 2. Plot van de gestandaar- principale componenten

Relatie leerlingkenmerken,  1. Normaliteit  diseerde residuen analyse met varimaxrotatie

methode HoM en 2. Lineair model  3. Plot van de gestandaar- regressieanalyse

leerprestatie: cijfers 3. Homoscedasticiteit  diseerde residuen

 4. Lineariteit 4. Scatterplot

 5. Collineariteitsanalyse 

 

Relatie leerlingkenmerken,  Anova 1. Spreidingsdiagram; Toegepast procedure

methode HoM en  1. Normaliteit  Test voor Homogeniteit Discriminantanalyse

leerprestatie: eindexamen 2. Lineaire relatie 2,3. Levene’s test , Box M  

 3. Gelijke varianties 

  

* SA: Sphericity Assumed, HF: Huynh-Feldt, GG: Greenhouse-Geisser

102

bw Hulp op maat  21-08-2007  14:31  Pagina 102



103

Samenvatting

In 1999 werd het voortgezet onderwijs ingrijpend veranderd, het voorbereidend middelbaar

beroepsonderwijs (vmbo) deed zijn intrede. Vanaf dat jaar krijgen alle leerlingen gedurende de

eerste jaren dezelfde vakken. Daarna kiezen ze op basis van hun leerprestaties een van de vier

leerwegen: de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg.

Deze differentiatie moest leiden tot een soepele doorstroming naar het middelbaar beroepson-

derwijs (mbo). Tegelijkertijd werd ook de toelating tot het vmbo verruimd. Leerlingen met leer-

problemen konden nu eveneens naar deze vorm van onderwijs. Het lag voor de hand dat deze

groep problemen zou ondervinden bij het volgen van het regulier vmbo. Voor hen werd het

Leerweg Ondersteunend Onderwijs (lwoo) gecreëerd, opdat ook zij kans hadden het vmbo succes-

vol af te ronden. Deze leerwegondersteuning vindt voornamelijk plaats in de eerste twee leerjaren

van het vmbo en is gericht op het verminderen van de eerder ontstane leerachterstanden. Deze

hulp is voornamelijk gericht op de leerling en daarbij worden andere onderwijsvariabelen, zoals

leerkracht, leerstof en onderwijsorganisatie min of meer buiten beschouwing gelaten.

In dit proefschrift onderzoeken wij het effect van interventie gericht op de leerling. Hierbij

wordt de gangbare benadering vergeleken met een nieuwe benadering. De eerste benadering

bestaat uit een vorm van remedial teaching buiten het klassenverband en is gericht op specifieke

leervakken, zoals Nederlands en wiskunde. De inhoud is hierbij veelal afkomstig uit de gangbare

leermethoden voor groep zes tot en met groep acht van de basisschool (Henneman, Kleijnen &

Smits, 2004; Kervezee, 2003; Kleijnen, 1997; Mulder, De Boom, Heyl, Klatter & Severiens,

2003). De leerstof wordt dus min of meer herhaald. De tweede, experimentele benadering

bestaat uit de methode Hulp op Maat (HoM; De Groot, Heethuis & Koekkoek, 1996). Met behulp

van deze methode tracht men de reken- en taalvaardigheden als de algemene cognitieve vaar-

digheden (visuele en verbale informatieverwerking) te verbeteren. De auteurs van deze metho-

de gaan ervan uit dat het meeste effect te verwachten valt van een gecombineerde aanpak van de

algemene en specifieke leervoorwaarden. Dit betekent dat de methode HoM de leerlingen in één

pakket trainingsprogramma’s biedt die gericht zijn op diverse informatieverwerkingsvaardig-

heden en taal- en rekenvaardigheden. Deze trainingsprogramma’s worden op de computer aan-

geboden. Het aanbod van de trainingsprogramma’s is aangepast aan het niveau en aan de

specifieke leerproblemen van de leerlingen. Naast een inhoudelijk en didactisch verschil tussen

beide benaderingen is er ook een organisatorisch verschil. De methode HoM wordt niet ná,

maar tijdens de reguliere lessen aangeboden en vervangt hiermee een deel van de lessen.

Er is echter nog geen onderzoek gedaan naar het effect van beide benaderingen. Het centrale

doel van dit proefschrift is het vaststellen van het effect van de methode HoM in vergelijking met

reguliere methoden. De centrale onderzoeksvraag luidt:

Wat is, in vergelijking met de reguliere methode, het effect van de methode HoM op de leervaardigheden
en de leerprestaties van leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs in het vmbo krijgen?
Om de effecten te kunnen bepalen werden twee groepen geselecteerd. De Experimentele groep,

die werkte met de methode HoM en de Controlegroep die gebruikmaakte van het reguliere

onderwijs. De Experimentele groep bestond uit 106 leerlingen van vier scholen. Zij hebben

gemiddeld 62 uren getraind met het computerprogramma Multitrainer met als doel de verbetering

van de informatieverwerking, de taal- en rekenvaardigheid. De oefeningen varieerden van basale

informatieverwerkingsvaardigheden, zoals de visuele en verbale waarneming en het gebruik

van strategieën, tot meer specifieke schoolse vaardigheden zoals het rekenen. De Controlegroep

werd gevormd door 95 leerlingen van vier scholen. Zij hebben niet gewerkt met de methode
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HoM. Desondanks hebben ze toch enige vorm van ondersteuning gekregen op basis van al

bestaande methoden. Ook daarin waren oefeningen opgenomen ter verbetering van de informatie-

verwerking en de taal- en rekenvaardigheid. De inhoud bestond echter veelal uit een herhaling

van hetgeen aangeboden was op het basisonderwijs. Bovendien waren deze programma’s meestal

niet aangepast aan de behoeften van de leerling.

Om te bepalen of de methode HoM effect heeft, is er bij beide groepen een voormeting, een name-

ting en een follow-up meting uitgevoerd. Om vast te stellen welke vooruitgang de leerlingen in het

verwerken van informatie, de reken- en taalvaardigheid hebben bereikt, is de DLS (Differen-

tiatietoets voor Leervorderingen en Schoolloopbaan) toegepast. Daarnaast zijn gemiddelde rap-

portcijfers per schooljaar en de examenresultaten gebruikt om na te gaan welke leerprestaties de

leerlingen in beide groepen bereikten. Buitendien is de Nederlandse Persoonlijkheid Vragenlijst-

Junior bij aanvang van het vmbo afgenomen om te bepalen welke invloed sociaal-emotionele

gedragingen van een leerling hebben op de leervorderingen. Op basis van de resultaten op de drie

meetmomenten werd de ontwikkeling vastgesteld en vergeleken met onze verwachtingen. 

Allereerst is gekeken naar het directe effect van de training met de methode HoM op de infor-

matieverwerking, taal- en rekenvaardigheid. Het bleek dat de groep die gebruikmaakte van de

methode HoM vooruitging op alle onderdelen. Op het gebied van de visueel-ruimtelijke infor-

matieverwerking, begrijpend lezen en rekenen werd zelfs een grotere progressie aangetoond

dan bij de Controlegroep. 

Ten tweede is onderzocht of de methode HoM een groter effect op de leerprestaties heeft dan het

reguliere programma. Beide groepen haalden vergelijkbare eindcijfers. De examenresultaten

van de Experimentele en Controlegroep verschilden wel significant. De Experimentele groep

had minder leerlingen in het leerwerktraject (laagste niveau) en juist meer leerlingen in de

kaderberoepsgerichte leerweg (hoogste niveau). Hieruit volgt dat de leerlingen in de

Experimentele groep waarschijnlijk gemiddeld een hoger eindexamenniveau halen. 

Ten derde is gekeken naar de voorspelbaarheid van de bereikte leerprestaties. Onderzocht is of

de leerprestaties op het derde meetmoment te voorspellen waren door de leerlingkenmerken en

de methodekenmerken. Het gemiddelde eindcijfer dat leerlingen met lwoo behaalden aan het

einde van het vmbo was slechts voor 13% afhankelijk van de beginvaardigheden, het sociaal-

emotioneel gedrag en de gebruikte methode. Het bereikte eindexamenniveau kon op grond van

deze factoren voor 57,80% van de leerlingen juist voorspeld worden. Uit deze analyse bleek dat

naarmate leerlingen hogere beginvaardigheden en minder sociaal-emotionele problemen had-

den en vaker werkten met de methode HoM, zij hogere rapportcijfers en een hoger eindexa-

menniveau behaalden. Hierbij was het opvallend dat de bijdrage van de methode HoM op het

bereikte eindresultaat beperkt is.

De conclusie uit het onderzoek is dat de Experimentele groep die gewerkt heeft met de methode

HoM een grotere vooruitgang boekte op de leervaardigheden: visuele informatieverwerking,

begrijpend lezen en rekenen dan de Controlegroep die werkte met het reguliere onderwijs. Wat

betreft de leervaardigheden verbale informatieverwerking en spelling is er vrijwel geen verschil

tussen beide groepen gevonden. De methode HoM had wel in enige mate positieve effecten op

de leerprestaties. De leerlingen die gewerkt hebben met de methode HoM haalden vergelijkbare

rapportcijfers, maar slaagden voor een hoger eindexamenniveau. De invloed van de methode

HoM ten opzichte van de behaalde leerprestaties is beperkt. Vooral lwoo-leerlingen met een lage

beginvaardigheid blijkt een moeilijke groep om resultaten mee te boeken. Bij deze leerlingen
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Samenvatting

blijft het gemiddelde rapportcijfer dalen en slaagt een groot deel niet op voldoende niveau. Om

dit op te lossen zal het programma Multitrainer inhoudelijk bijgeschaafd en de implementatie

van de methode HoM verbeterd kunnen worden. Een vroegtijdige, geïntegreerde interventie

wordt aanbevolen, zolang en zoveel als nodig is. Daarvoor zou de huidige ongedifferentieerde

zorgstructuur in het lwoo doorbroken moeten worden. Gezien de beperkte bijdrage van de

methode hieraan zullen er ook andere veranderingen in het vmbo moeten plaatsvinden. Het

zou wenselijk zijn om bij de inrichting van de leeromgeving meer rekening te houden met de

mogelijkheden en de motivatie van de leerlingen met lwoo, zodat hun competenties voor het

toekomstige beroep vergroot worden. Want dáár behoort het uiteindelijk om te gaan.
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Summary

Significant changes were made to Dutch lower secondary education with the introduction of

preparatory middle vocational education (VMBO) in 1999. Since then, all students follow the

same classes for the first two years. Subsequently, based on their academic performance they

choose one of four learning trajectories: basic vocational, middle-management vocational, mixed

or theoretical. This differentiation is supposed to lead to a smoother transition into middle voca-

tional education (MBO). At the same time, admission to VMBO was widened, to accept students

with learning disabilities. This group was expected to encounter more problems when following

regular VMBO. Supportive education (LWOO) was established for such students, so that they too

would have a chance to successfully finish VMBO. This trajectory support takes place mainly in

the first two academic year of VMBO, and aims at helping students who lag behind to catch up.

This help is geared mainly towards students, so other educational variables such as teachers,

materials and organisational aspects were more or less left out of consideration.

In this dissertation we examine the effect of an intervention aimed at the student, comparing

the common approach with a new one. The first approach consists of a form of remedial teach-

ing outside of the class context, and is aimed at specific subjects, such as Dutch and math. The

content tends to come from common teaching methods for elementary school groups 6 to 8

(Henneman, Kleijnen & Smits, 2004; Kervezee, 2003; Kleijnen, 1997; Mulder, De Boom, Heyl,

Klatter & Severiens, 2003). The materials are more or less repeated. The second experimental

approach consists of the method Hulp op Maat (HoM, Customised Help, Heethuis & Koekkoek,

1996). Using this method an attempt is made to improve math and language skills as well as

general cognitive skills (visual and verbal information processing). The authors of the method

assume that the most effect can be expected with a combined approach of general and specific

teaching conditions. This means that the HoM method offers students one single package of

training programs aimed at various information-processing, language and math skills. These

training programs are offered on the computer, adjusted to the students’ level and specific learning

problems. In addition to the content-related and didactic differences between the two approaches,

there is an organisational difference too: the HoM method is not offered after but during regular

classes, thus replacing part of the classes.

No research has been done into the effects of these approaches though. The central goal of this

dissertation is to determine the effect of the HoM method compared to regular methods. This

results in the following research question: What is the effect of the HoM method on the learning
skills and academic performance of students who receive supportive education (LWOO) during lower
secondary vocational education, compared to the regular method?
To investigate the effects, two groups were selected: an experimental group that used the HoM
method and a control group that followed mainstream education programs. The experimental

group consisted of 106 students from four schools. They trained an average of 62 hours with the

Multitrainer computer program, aiming at improving information-processing, language and

mathematical skills. Exercises varied from basic information-processing skills, such as audiovisual

perception and the use of strategies, to more specific academic skills such as math. The control

group was comprised of 95 students from four other schools, who did not work with the HoM
method. Still, they received some form of support on the basis of already-existing methods,

which also included exercises to improve information-processing, language and math skills.

The content consisted primarily of a repetition of what is offered in elementary school. These

programs were not usually adjusted to the individual needs of the student.
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To find out whether the HoM method had an impact, pre-test, post-test and follow-up measure-

ments were taken for both groups. The DLS (test assessing learning disabilities and school tra-

jectory) was applied to determine what progress students made in processing information,

language skills and mathematical ability. Average grades per school year and examination

results were used to assess achieved academic performance of the students in both groups.

Additionally, the Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst (NPV-J, Dutch Personality Questionnaire

for Youth) was administered at the beginning of lower secondary professional education to

determine the influence that a student’s social and emotional problems had on the learning

progress. Based on the results of the three measurement moments, students’ development was

determined and compared to our expectations.

First, the impact of training with the HoM method on information processing, language and

mathematical skills was analysed. The results showed that the group using the HoM method

advanced significantly on all aspects. For visual-spatial information-processing, reading com-

prehension and mathematical ability, results even showed a larger progression than with the

control group.

Second, a possible larger effect of the HoM method on academic performance than the regular

program was examined. Both groups obtained similar final grades. The examination results of

the experimental and control groups differed significantly. The experimental group had fewer

students in the lower vocational trajectory (lower level) and more students in the middle-manage-

ment vocational trajectory (basic level). The conclusion would be that, on average, those students

in the experimental group probably got higher grades in their examination.

Third, the predictability of the attained performance was studied. It was examined whether

learning skills and academic performance at the follow-up measurement could be predicted by

student characteristics and method employed. The performance level that students with LWOO

attained at the end of lower secondary professional education depended by only 13% on starting

skills, social and emotional behaviour, and the used method. On the basis of these factors, the

examination levels could be predicted of 57.8% of the students. From this analysis it appears

that as students had higher starting skills and fewer social-emotional problems, and worked

more often with the HoM method, they got higher report marks and final examination levels.

Remarkably, the contribution of the HoM method to the final results is limited. 

The conclusion drawn from this research is that the experimental group that worked with the

HoM method made more progress on the academic skills of visual information processing,

reading comprehension and mathematical ability than the control group that worked with

mainstream education programs. Almost no difference was found between the groups on the

learning skills of verbal information processing and spelling. The HoM method had a small posi-

tive impact on academic performance. Those students who worked with the HoM method

obtained similar grades, but succeeded at a higher examination level. The influence of the HoM
method in terms of gains in academic performance has proven to be limited. LWOO students

who have low starting skills seem to be a particularly difficult group to achieve results with. The

grades of such students keep dropping, and many do not attain a sufficiently high examination

level. To solve this, the Multitrainer program should be adjusted and implementation of the

HoM method improved. Early, integrated intervention for as long and as frequently as needed is

recommended. As a result, the current non-differentiated care structure of lower secondary

vocational education may require change. Given the restricted contribution of the method,
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other changes in preparatory middle vocational education (VMBO) should take place too. When

designing the academic environment, it would be desirable to take the possibilities and motiva-

tion of students with LWOO more into account, so that their future vocational competencies are

improved. After all, that’s what it should all be about.
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