
 

 

 University of Groningen

Cracking the code
Borleffs, Lotte Elisabeth

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2018

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Borleffs, L. E. (2018). Cracking the code: Towards understanding, diagnosing and remediating dyslexia in
Standard Indonesian. [Thesis fully internal (DIV), University of Groningen]. Rijksuniversiteit Groningen.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 25-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/d924c6b0-0d93-4af4-acec-da4c81553fee


SAMENVATTING 

229 

SAMENVATTING 

 

Dyslexie is de meest voorkomende leerstoornis (Cortiella & Horowitz, 2014). De 

aandoening manifesteert zich in alle talen, ondanks het feit dat taal-specifieke 

eigenschappen van de orthografie (i.e. het gebruikte schrift en de aanvaarde spelling 

daarvan) van grote invloed zijn op het leren lezen en op het ontwikkelen van 

dyslexie. De prevalentiecijfers van dyslexie variëren afhankelijk van de gehanteerde 

definities en diagnostische criteria, maar liggen in het algemeen tussen de 5 en 10% 

voor alfabetische talen, met relatief lage percentages voor de orthografisch 

transparantere talen en met percentages boven de 10% voor de uitzonderlijk non-

transparante Engelse orthografie. Leerlingen met dyslexie hebben hardnekkige 

lees- en spellingsproblemen, hetgeen naast de hinder bij het lezen en schrijven een 

bijkomend negatief effect kan hebben op hun cognitieve ontwikkeling, school- en 

leermotivatie, hun algehele welzijn en hun zelfvertrouwen. Een vroege herkenning 

van deze leerlingen is daarom van groot belang om de spiraal van negatieve 

leerervaringen te doorbreken en de gevolgen van de zich ontwikkelende of reeds 

ontwikkelde leesstoornis te minimaliseren. 

De afgelopen decennia is het begrip van de normale leesontwikkeling en van 

problemen die zich voor kunnen doen bij het leren lezen sterk toegenomen. 

Onderzoek naar lees- en spellingsontwikkeling in talen in Zuidoost-Azië, waaronder 

het orthografisch zeer transparante Bahasa Indonesia (Standaard Indonesisch; SI), 

is echter nog zeer beperkt. Voor zover wij weten bestond er voor dit 

promotieonderzoek geen gestandaardiseerd testinstrument voor het opsporen van 

leerlingen met (het risico op de ontwikkeling van) dyslexie en was er eveneens geen 

gestandaardiseerde interventie om deze kwetsbare groep lezers van SI te 

ondersteunen. De doelstellingen van het onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit 

proefschrift waren derhalve: (1) het verkrijgen van meer inzicht in de verschillen 

tussen orthografieën en hun invloed op lezen en dyslexie, (2) het samenstellen van 

een set van instrumenten om leesmoeilijkheden bij beginnende lezers van SI te 

identificeren, en (3) het ontwikkelen van een SI-versie van het educatieve 

computerspel GraphoGame en het toetsen van de effectiviteit van GraphoGame SI 

onder leerlingen in klas 1 van de basisschool (in de Nederlandse situatie 

vergelijkbaar met leerlingen in groep 3).     

Hoofdstuk 1 vormt de algemene inleiding van dit proefschrift. In dit hoofdstuk 

worden de thema’s die relevant zijn voor het onderzoek geïntroduceerd. Deze zijn: 

theorieën van leesontwikkeling, dyslexie, voorspellers van leesvaardigheden in 

verschillende orthografieën, het Bahasa Indonesia, en de leesinterventie 

GraphoGame voor het SI.  

Hoofdstuk 2 beschrijft de literatuur op het gebied van orthografische 

transparantie, syllabische complexiteit, en morfologische complexiteit van 
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alfabetische talen in relatie tot leesontwikkeling en dyslexie. Onderzoekers zijn het 

er in het algemeen over eens dat de basale leesprocessen voor alle talen gelijk zijn. 

Op detailniveau blijken er echter belangrijke verschillen te bestaan. De manier 

waarop fonologische, orthografische, en morfologische processen functioneren 

wordt beïnvloed door de orthografie van de betreffende taal, hetgeen vervolgens om 

taal-specifieke strategieën vraagt bij het leren lezen. Met toenemende vaardigheden 

lukt het de lezer steeds beter om de gehanteerde leesprocedures aan te passen aan 

de eisen die gesteld worden door het schrijfsysteem, dat weer leidt tot een steeds 

efficiëntere manier van lezen. Deze specifieke en noodzakelijke aanpassingen 

hebben gevolgen voor beginnende lezers en zijn van invloed op de ontwikkeling van 

leesproblemen zoals dyslexie. Gedetailleerde kennis van de verschillen tussen 

schrijfsystemen en maten om deze verschillen te meten, vormen derhalve de basis 

bij de ontwikkeling van taal-specifieke leesinstructies en interventies. 

In hoofdstuk 3 bespreken wij verschillende meetmethoden die in de literatuur 

worden beschreven voor het kwantificeren van orthografische transparantie, 

morfologische complexiteit en de syllabische complexiteit van alfabetische talen. 

Voor elk aspect komen er drie maten aan bod: (1) regelmaat (regularity), consistentie 

(consistency) en entropie (entropy) voor het beoordelen van de mate van 

orthografische complexiteit, (2) Linguistica, de Juola methode en Type-Token Ratio 

als maat voor morfologische complexiteit, en (3) een structurele benadering 

(structural approach), gedragsmatige benadering (behavioural approach) en de 

Syllabification by analogy-methode voor het meten van de syllabische complexiteit. 

Hoewel de besproken meetmethoden veelbelovend zijn, blijkt het lastig om op basis 

van de in dit hoofdstuk gepresenteerde huidige stand van de wetenschap een 

duidelijk oordeel te vellen over welke maten het meest waardevol zijn voor 

toekomstig gebruik. Naast het feit dat er meer kwantitatief cross-linguïstisch 

onderzoek nodig is voordat een van deze benaderingen breed geaccepteerd zal 

worden, wordt de beste maat ook bepaald door de gehanteerde onderzoeksvraag 

en het niveau waarop de orthografie wordt bestudeerd (granularity). Een algemeen 

probleem daarbij vormt de variatie in definities van orthografische transparantie, 

morfologische complexiteit en syllabische complexiteit. Ten behoeve van de 

ontwikkeling van methodes voor instructie en interventie, zullen de aangetoonde 

verschillen tussen talen onderbouwd moeten worden door gedragsonderzoek om de 

voorgestelde maten te kunnen valideren, zowel op het niveau van het verwerven 

van leesvaardigheid als van de gevorderde leesvaardigheid. Naar de effecten van 

morfologische en syllabische complexiteit op de leesontwikkeling is echter nog 

relatief weinig onderzoek gedaan.  

In hoofdstuk 4 beschrijven wij de ontwikkeling van een set van instrumenten om 

kinderen die problemen hebben met het leren lezen in SI in een vroeg stadium op te 

kunnen sporen. Tevens worden in dit hoofdstuk de eerste resultaten gepresenteerd 
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van een onderzoek waarbij wij bij 139 klas 1- en 2-leerlingen (vergelijkbaar met 

groep 3 en 4) van een basisschool in Jakarta (Java) de bruikbaarheid van deze 

testinstrumenten hebben onderzocht. Op basis van dit onderzoek formuleerden wij 

voorlopige criteria om beginnende lezers van SI op basis van hun lees- en 

decodeervloeiendheid14 (reading and decoding fluency) en spelling, te kunnen 

indelen als ‘normale’ lezers (met leesvaardigheden passend bij hun leerjaar) en 

leerlingen met een risico op dyslexie. De set van testinstrumenten bestond uit negen 

wetenschappelijk onderbouwde taken. Het ging daarbij om het lezen van woorden 

en pseudowoorden (nonsenswoorden), rekenvaardigheden (arithmetic), het snel 

serieel benoemen van letters, cijfers, kleuren en plaatjes (rapid automatized 

naming), foneemdeletie (phoneme deletion; het weglaten van een klank uit een 

woord), cijferreeksen (digit span; het herhalen van een rij cijfers in oorspronkelijke 

en omgekeerde volgorde), verbale vloeiendheid (verbal fluency; het opnoemen van 

zoveel mogelijk woorden uit een bepaalde categorie), passieve spelling 

(orthographic choice; het herkennen van de correcte spelling van woorden) en 

dictee. De resultaten van verschillende testen correleerden statistisch significant met 

de lees- en decodeervloeiendheid van de leerlingen. Opvallend hierbij was dat bij 

klas 2-leerlingen de correlatie tussen snel serieel benoemen en lees- en 

decodeervloeiendheid consistenter en sterker was dan bij de klas 1-leerlingen. 

Daarentegen correleerde de foneemdeletietaak juist sterker met lees- en 

decodeervloeiendheid bij klas 1- dan bij klas 2-leerlingen. De t-test-resultaten van 

de taken gericht op lezen en decoderen, foneemdeletie, dictee, passieve spelling en 

snel serieel benoemen van letters of cijfers lieten bij zowel klas 1- als klas 2-

leerlingen significante verschillen zien tussen de ‘normale’ lezers en de leerlingen 

met een risico op dyslexie. Op basis van deze gegevens stelden wij vast dat het 

risico op dyslexie 17% was bij de klas 1-leerlingen en 14% bij de klas 2-leerlingen. 

Deze percentages zijn relatief hoog in vergelijking met andere zeer transparante 

talen. Verdere verbetering van de lees- en spellingstesten is derhalve nodig om de 

betrouwbaarheid en het onderscheidend vermogen ervan te vergroten.  

 In hoofdstuk 5 hebben wij de in Jakarta verzamelde testgegevens (klas 1 en 2) 

gecombineerd met gegevens die wij in Medan (Sumatra) in een vergelijkbare setting 

verzameld hebben onder 146 leerlingen uit klas 2 en 3. De focus van dit hoofdstuk 

lag op het analyseren van profielen van cognitieve voorspellers van leesvaardigheid 

in SI onder leerlingen met een door ons vastgesteld risico op dyslexie, op basis van 

de in hoofdstuk 4 voorgestelde criteria. Hierbij is gebruik gemaakt van de 

zogenaamde multiple-case-benadering van Pennington et al. (2012). Voor alle 285 

leerlingen hebben wij eerst de tekorten (deficits; scores vallen binnen de laagste 

                                                             
14 Decoderen is de vaardigheid om de geschreven vorm van een woord om te zetten naar 
de klankvorm van dat woord. 
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10%) in de cognitieve voorspellers fonologisch bewustzijn, verbaal werkgeheugen 

en snel serieel benoemen bepaald. Vervolgens is met behulp van regressieanalyses 

onderzocht welke (combinatie van) voorspellers het beste de lees- en 

decodeervloeiendheid van de leerlingen voorspelden. De resultaten van het 

onderzoek lieten zien dat snel serieel benoemen de beste voorspeller van lees- en 

decodeervaardigheid was, gevolgd door fonologisch bewustzijn en verbaal 

werkgeheugen. In onze onderzoekspopulatie kwam een tekort op het gebied van 

fonologisch bewustzijn het meest voor. Daarna is gekeken welke van de door 

Pennington voorgestelde modellen (variërend in type en aantal tekorten), zowel op 

basis van het aantal tekorten als op basis van de combinatie van voorspellers, het 

best passende model voor onze populatie was. Het hybride model bleek in 33% van 

de risicoleerlingen het meest passend, hetgeen suggereert dat er verschillende 

tekorten ten grondslag kunnen liggen aan het ontwikkelen van (een risico op) 

dyslexie; bij sommige leerlingen voldeed een enkel tekort, bij anderen waren 

meerdere tekorten nodig. Een tekort in fonologisch bewustzijn, snel serieel 

benoemen of verbaal werkgeheugen alleen bleek niet in voldoende mate het risico 

op dyslexie te kunnen voorspellen; daarnaast bleek een tekort in fonologisch 

bewustzijn geen noodzakelijke voorwaarde te zijn voor een risico op dyslexie in onze 

populatie. 

Hoofdstuk 6 gaat over de theoretische achtergrond en de ontwikkeling van 

GraphoGame voor het Standaard Indonesisch (GraphoGame SI). Dit betreft zowel 

de volledige versie als de gecomprimeerde versie van het spel. Daarnaast worden 

in dit hoofdstuk de eerste resultaten van een pilotstudie met de gecomprimeerde 

versie van GraphoGame SI besproken. Aan dit onderzoek namen 69 klas 1-

leerlingen van een basisschool in Medan (Sumatra) deel. De pilot had als doel om 

(1) het praktische gebruik van het spel te onderzoeken en (2) het verband te 

bestuderen tussen het gebruik van de interventie en veranderingen in de vroege 

leesontwikkeling en daaraan gerelateerde vaardigheden. In de periode tussen 

oktober 2015 en maart 2016 speelden de leerlingen gemiddeld 9 GraphoGame-

sessies (spreiding 5-12) van elk 15-20 minuten. Leesvaardigheden werden 

voorafgaand aan de interventie beoordeeld, halverwege en aan het eind. Hoewel 

het nut van de SI-versie van GraphoGame pas in grootschalige gerandomiseerde 

onderzoeken kan worden vastgesteld, laten de gegevens van deze eerste pilot zien 

dat de meeste GraphoGame-variabelen (hoogst behaalde niveau, totale aantal 

gespeelde niveaus, niveaus per minuut, totale aantal items gezien, en totale aantal 

gegeven antwoorden) statistisch significant gerelateerd waren aan de mid- en post-

interventiemeting van lees- en decodeervloeiendheid. De post-interventiecorrelaties 

tussen de GraphoGame variabelen en fonologisch bewustzijn (gemeten met de 

taken foneemdeletie en auditieve synthese) waren opvallend sterker dan de pre-

interventiecorrelaties, terwijl na de interventie de correlaties tussen de 
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GraphoGame-variabelen en snel serieel benoemen (letters en cijfers) juist lager 

waren dan voorafgaand aan het spelen van GraphoGame. Fonologische 

vaardigheden en snel serieel benoemen op de pre-test waren significante 

voorspellers van lees- en decodeervloeiendheid na de interventie. Tenslotte vonden 

we een sterke, maar statistisch net niet significante interactie tussen de mate waarin 

de leerling met GraphoGame had geoefend (game exposure) en zijn/haar 

fonologische vaardigheden voorafgaand aan het onderzoek. Bij nadere analyse van 

deze interactie konden we bij leerlingen met beneden gemiddelde fonologische 

vaardigheden voorafgaand aan GraphoGame een effect van game exposure op hun 

lees- en decodeervloeiendheid waarnemen: hoe hoger de game exposure, des te 

beter de lees- en decodeervloeiendheid van deze subcategorie leerlingen na afloop 

van de interventie. 

In hoofdstuk 7 beschrijven wij de resultaten van een tweede pilot met 

GraphoGame SI waarbij wij een intensiever gebruik van GraphoGame op een 

basisschool in een buitenwijk van Medan hebben onderzocht. Aan deze pilot namen 

33 klas 1-leerlingen deel. Zij speelden de volledige versie GraphoGame SI 

gedurende een kortere periode (13 weken) dan in de eerste pilot, maar frequenter, 

namelijk gemiddeld 3 keer per week gedurende 11 minuten per keer. Het doel van 

deze tweede pilot was enerzijds om meer ervaring op te doen met het gebruik van 

GraphoGame SI om vervolgens het spel verder te kunnen optimaliseren, en 

anderzijds om de waarde van GraphoGame SI te onderzoeken in het stimuleren van 

de ontwikkeling van lees- en decodeervloeiendheid bij klas 1-leerlingen. De lees- en 

daaraan gerelateerde vaardigheden van de deelnemers werden niet alleen 

voorafgaand aan en na afloop van de testperiode beoordeeld, maar ook vier 

maanden na het gebruik van GraphoGame SI. Zowel direct na de interventie als vier 

maanden later correleerde de lees- en decodeervloeiendheid statistisch significant 

met het hoogste niveau dat de leerling in GraphoGame SI had bereikt en met het 

aantal niveaus dat de leerling per minuut had gespeeld. Vier maanden na de 

interventie correleerde de lees- en decodeervloeiendheid eveneens significant met 

het totale aantal niveaus dat de leerling had gespeeld. Deze gegevens duiden erop 

dat vooruitgang in het GraphoGame-spel gerelateerd is aan de lees- en 

decodeervloeiendheid van de leerling. Letterkennis voorafgaand aan de interventie 

en het hoogst behaalde GraphoGame-niveau waren significante voorspellers voor 

lees- en decodeervloeiendheid na afloop. Daarnaast laten de resultaten zien dat er 

sprake is van een significant interactie-effect van letterkennis en het hoogste 

behaalde GraphoGame-niveau op de lees- en decodeervloeiendheid na afloop van 

de interventie: alleen bij leerlingen met een gemiddelde tot bovengemiddelde 

letterkennis voorafgaand aan de interventie, was de vooruitgang in GraphoGame SI 

sterk gerelateerd aan lees- en decodeervloeiendheid. Om ervoor te zorgen dat ook 

leerlingen met een bij aanvang lagere letterkennis zo veel mogelijk van 
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GraphoGame kunnen profiteren, stellen wij voor om de speelperiode tot zes 

maanden te verlengen om op die manier alle leerlingen de kans te geven hun 

letterkennis en fonologische vaardigheden stevig te verankeren.  

In hoofdstuk 8 bespreken wij de onderzoeksresultaten in het licht van de 

bestaande literatuur en worden er suggesties gedaan voor toekomstig onderzoek. 

Om de in hoofdstuk 4 gepresenteerde set van testinstrumenten verder te 

optimaliseren en de betrouwbaarheid en het onderscheidend vermogen ervan te 

vergroten, stellen wij als eerste stap voor om de lengte en complexiteit van de 

woordleestaak te vergroten. Net als bij de Nederlandse Drie Minuten Test (onderdeel 

van de CITO), zou onze leestaak verlengd kunnen worden van één naar drie 

minuten. De drie onderdelen van de taak zouden moeten oplopen in 

moeilijkheidsgraad, door het toevoegen van complexere, vervoegde en minder 

frequente woorden, en woorden met minder voorkomede lettergreepstructuren en 

medeklinkerclusters. Wat betreft de voorspellers van lees- en spellingsvaardigheden 

stelden wij ons de vraag wat de voorspellende waarde en de klinische relevantie is 

van een dyslectisch profiel bij de diagnostiek van dyslexie. Uit de resultaten van 

onderzoek beschreven in hoofdstuk 5 blijkt immers dat leerlingen met lees- en 

spellingsproblemen in SI, niet noodzakelijkerwijs een specifiek testprofiel hebben of 

überhaupt een tekort hoeven te hebben op het gebied van fonologische bewustzijn, 

snel serieel benoemen of verbaal werkgeheugen. Toch menen wij dat de 

beoordeling van deze cognitieve vaardigheden waardevolle en complementaire 

informatie oplevert ter ondersteuning van de diagnose dyslexie in SI. Een andere 

interessante mogelijkheid die besproken wordt in dit hoofdstuk is het gebruik van 

een combinatie van bestaande testen met een nieuwe test gericht op de beoordeling 

van het leren lezen en spellen van een onbekend schrift (bijvoorbeeld Arabisch) 

zoals door Aravena et al. (2017) wordt toegepast. Ook voor het gebruik van 

GraphoGame SI doen wij suggesties voor verdere aanpassingen, zoals het 

toevoegen van ‘flitslezen’ ter verbetering van de leesvloeiendheid. Hierbij worden 

woorden waarmee in voorgaande niveaus van het spel reeds geoefend is, 

gedurende 2000, 1000, 500 of 200 msec op het computerscherm getoond, 

vergelijkbaar met een van de onderdelen van het Nederlandse 

interventieprogramma Bouw! (Regtvoort, Zijlstra, & Van der Leij, 2013). Daarnaast 

is het de moeite waard om het effect te onderzoeken van het laten nazeggen van de 

auditief aangeboden stimulus (een spraakklank, lettergreep of woord), voordat de 

leerling een keuze maakt uit de geschreven vormen op het scherm. Behalve dat dit 

kinderen zou kunnen helpen om gefocust te blijven op de taak, kan het ook het 

geleerde verband tussen de juiste gesproken en geschreven vorm versterken. 

Tenslotte wordt in dit hoofdstuk besproken wat het nut kan zijn van toevoeging van 

een taak waarbij een woord moet worden gecategoriseerd op basis van betekenis, 

waarbij de leerling bijvoorbeeld moet bepalen of het woord ‘tulp’ op het scherm hoort 
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bij de categorie ‘bloemen’ of ‘dieren’. Anders dan bij het decoderen van woorden 

waarbij alleen orthografische en fonologische informatie wordt verwerkt, vereist deze 

taak bij het lezen ook een interpretatie van de betekenis van het betreffende woord 

(Van Gorp et al., 2015). 

Ter afsluiting: De mechanismen achter vloeiend leren lezen en de oorzaken van 

problemen die sommigen hierbij ondervinden blijven complex. Dit maakt het des te 

intrigerender dat lezen bij de meesten van ons na enkele jaren van oefening volledig 

automatisch gaat, onafhankelijk van de sociaal economische situatie waarin men 

opgroeit, intelligentie en de eigenschappen van de geleerde taal. Volgens bronnen 

van UNESCO kon 1% van de Indonesiërs tussen de 15 en 24 jaar in 2016 niet lezen, 

in vergelijking tot 30% van de volwassenen van 65 jaar en ouder. In de afgelopen 

decennia is er dus in Indonesië een enorme vooruitgang geboekt op het gebied van 

onderwijs en geletterdheid. Er is echter, zoals eerder genoemd, nog relatief weinig 

onderzoek gedaan naar leesontwikkeling en dyslexie in het Standaard Indonesisch. 

We hopen derhalve dat het in dit proefschrift beschreven onderzoek een positieve 

bijdrage kan leveren aan het leesonderzoek in Indonesië. Tot slot, aangezien zelfs 

voor de allerbeste lezers in spé nog steeds het spreekwoord ‘oefening baart kunst’ 

opgaat: “Mari membaca!”15 

                                                             
15 In het Nederlands vertaald: Kom, laten we lezen! 
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