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Abstract

Kunnen  kinderen  vlotter  leren  lezen  met  behulp  van  een 

webgestuurd computerprogramma? 

Promotiejaar: 2010
Student: Tine Denolf

Sofie De Roo

Externe promotor: mevr. Magda Praet

Interne promotor: mevr. Veerle Van Vooren 

Trefwoorden: Vlotter lezen, (webgestuurd) computerprogramma bij kinderen

Dit  onderzoek werd  uitgevoerd om objectieve  resultaten te  verkrijgen in  verband met de 

invloed van het webgestuurd computerprogramma ACABO (ACABO door M. Praet, 2009)op 

het vlotter leren lezen van kinderen. De steekproef bestond uit 41 zich normaal ontwikkelende 

kinderen, waarvan 22 jongens en 19 meisjes, getest binnen de leeftijdsgroep van 7-8 jaar. 

Deze testpersonen werden onderworpen aan drie leestests, EMT- HCO (EMT- HCO door Haags 

Centrum voor Onderwijsbegeleiding, 1994), Klepel (Klepel door K.P. van den Bos en A.J.M. 

Scheepstra, 1992), DMT (Drie- Minuten- Toets door CITO, 1995). De bevindingen wezen 

uit dat kinderen die gedurende een achttal weken begeleid werden door ACABO effectief een 

grotere  vooruitgang  boekten  dan  kinderen  die  gedurende  acht  weken  geen  extra 

leesbegeleiding  kregen  aan  de  hand  van  het  webgestuurde  computerprogramma  ACABO. 

Verschillen  tussen  het  leesgedrag  van  jongens  en  meisjes  zijn  in  tegenstelling  tot  veel 

onderzoeken miniem.
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Voorwoord

Aan onze bachelorproef  werkten 41 kinderen uit  het  tweede leerjaar  mee. We willen  deze kinderen 

allemaal bedanken samen met de participerende scholen. Wij danken daarvoor het Sint- Barbaracollege 

uit Gent, de Vrije Basisschool uit Wijnendale en de Vrije Basisschool uit Dikkebus voor hun medewerking. 

Daarnaast danken wij  ook zorgcoördinator mevr.  Dhaenens A. uit het Sint- Barbaracollege voor haar 

hulpvaardigheid. 

We willen ook onze promotoren, mevr. Van Vooren V. en mevr. Praet M. bedanken voor hun hulp aan onze 

bachelorproef. Mevr. Van Vooren V. hielp ons met het theoretische deel en mevr. Praet hielp ons met het 

praktische  deel  door  het  programma ACABO uit  te  leggen.  Ook  nog  een  blijk  van  dank  naar  dhr. 

Despiegelaere voor de hulp bij de statistische verwerking van de onderzoeksresultaten. 

Tot slot willen we ook nog Arteveldehogeschool Gent, onze families en vrienden bedanken voor de hulp 

en de ondersteuning tijdens het opstellen van dit werkstuk. 

Ondergetekenden, Sofie De Roo en Tine Denolf dragen de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor deze 

bachelorproef  en  staan  toe  dat  hun  werk  in  de  mediatheek  van  de  hogeschool  wordt  opgeslagen, 

geraadpleegd en gefotokopieerd. 

Gent, mei 2010
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Inleiding

Voor velen onder ons is lezen een vanzelfsprekend proces. We staan er niet meer bij stil dat het een 

techniek is die ons aangeleerd wordt en waar een aantal kinderen problemen mee kunnen hebben. Als 

logopedist kom je geregeld in  contact met kinderen die leesproblemen hebben. Het is de taak van de 

therapeut om een geïndividualiseerde en efficiënte begeleiding aan te bieden. 

Er  bestaan  reeds  verschillende  methodes  om  leesproblemen  aan  te  pakken,  maar  de  nood  naar 

ontwikkeling van nieuwe en betere programma's blijft bestaan. In onze bachelorproef bespreken we het 

webgestuurd computerprogramma ACABO (ACABO door M. Praet, 2009). We gaan na of dit programma 

een meerwaarde kan bieden aan de algemene leestherapie. Daarvoor onderzoeken we of kinderen vlotter 

kunnen lezen nadat  ze  een aantal  weken therapie  hebben gevolgd met  behulp  van  dit  programma. 

Daarnaast gingen we ook na of het geslacht een invloed heeft op de resultaten van het technisch lezen. 

Naar aanleiding van onze bachelorproef hebben we kinderen zonder leesstoornis onderzocht. We gingen 

na of kinderen met behulp van een webgestuurd computerprogramma na 8 weken vlotter lazen. We 

verdeelden 41 kinderen in twee groepen. De testgroep kreeg therapie met ACABO (ACABO door M. Praet, 

2009). De controlegroep kreeg geen therapie. 

Om tot een totaalbeeld van onze bachelorproef te komen, is het noodzakelijk om te weten wat lezen 

precies inhoudt. In de literatuur vonden we uiteenlopende definities die verder in de bachelorproef aan 

bod komen. In deel 1 van de bachelorproef situeren we de probleemstelling binnen de logopedie. Daarna 

bespreken we kort de stadia binnen het technisch lezen, het belang van vlot lezen en de invloed van het 

geslacht op het technisch lezen. Binnen deel 2 komt de methodologie van het onderzoek aan bod. Hier 

kunt u een uitgebreide bespreking van ACABO terugvinden. Tot slot worden de onderzoeksresultaten 

besproken. 

Uit  de literatuur kunnen we besluiten dat lezen een uiterst belangrijke vaardigheid is  waar het kind 

dagelijks mee geconfronteerd wordt. Hierop uitvallen is dan ook nefast voor de verdere ontwikkeling en 

voor een succesvolle integratie in de samenleving. Als toekomstige logopedisten vinden we het dan ook 

belangrijk om na te gaan wat de meest efficiënte therapie inhoudt. Via dit onderzoek probeerden we in de 

mate van het mogelijke ons steentje bij te dragen.
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DEEL 1: Theoretische achtergrond omtrent lezen

1 Situeren van de probleemstelling

Onze bachelorproef situeert zich binnen het stoornisgebied leerstoornissen. Leerstoornissen kunnen we 

onderverdelen  in  reken-,  spelling-  en  leesstoornissen.  Volgens  de  DSM-IV  (American  Psychiatric 

Association. (2005).  Beknopte handleiding bij de diagnostische criteria van de DSM-IV-TR. Amsterdam: 

Harcourt.) spreken we van een leesstoornis indien aan volgende 3 criteria voldaan is: 

A. Het leesniveau ligt, gemeten met een individueel afgenomen gestandaardiseerde test voor 

leesvaardigheid of begrip, aanzienlijk onder het te verwachten niveau dat hoort bij de leeftijd, 

de gemeten intelligentie en de bij de leeftijd passende opleiding van de betrokkene. 

B. De stoornis van Criterium A interfereert in significante mate met de schoolresultaten of de 

dagelijkse bezigheden waarvoor leesvaardigheid vereist is. 

C. Indien een zintuiglijk defect aanwezig is, zijn de leesproblemen ernstiger dan die welke hier 

gewoonlijk bij horen.

Lezen is een aangeleerd proces dat voor vele kinderen een lastige opgave is. In het eerste leerjaar van 

het basisonderwijs vallen naar schatting elk jaar 7,5 tot 10% van de leerlingen op door moeilijkheden in 

het  aanvankelijk  en  voortgezet  lezen.  Uit  onderzoeken  bleek  dat  5-8% van  de  zwakke  lezers  een 

hardnekkig leesprobleem hebben en zelfs 9-16% van de kinderen niet in staat zijn om het gewenste 

eindniveau voor technisch lezen te behalen op het einde van het zesde leerjaar (Sas & Wieringa, 1998; 

Huizenga, 2000). 

Onze bachelorproef  is  gericht  op normaal  ontwikkelende kinderen zonder  leesstoornis.  Daardoor  zijn 

leesstoornissen niet relevant voor onze bachelorproef en zullen we die ook niet verder bespreken. 
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2 Het technisch lezen

2.1 Stadia binnen het technisch lezen

2.1.1 Algemeen

Lezen is een complex proces. Het is een vaardigheid die je niet van de ene op de andere dag kan leren. 

Het is noodzakelijk om het technisch lezen in het beginstadium regelmatig te oefenen. Veel oefenen leidt 

tot een snellere automatisatie, dit wil zeggen vlot en accuraat lezen. Het ontwikkelen van een goede 

leesvaardigheid verloopt over drie stadia. We onderscheiden het voorbereidend lezen, hetgeen vooraf 

gaat aan het leren lezen op school. Het aanvankelijk lezen dat aanvang neemt in het eerste leerjaar en 

waarop het computerprogramma ACABO (Praet, 2009) zich richt en het voortgezet lezen (Van Vreckem, 

2008). We zullen deze drie fasen kort bespreken. 

 2.1.2 Het voorbereidend lezen

Dit is het stadium waar het kind op het lezen wordt voorbereid, maar er zelf nog niet toekomt. In dit 

stadium ontdekt het kind geleidelijk aan de functie en de structuur van het geschreven woord. Het kind 

moet met andere woorden komen tot zingeving. Tijdens deze fase is het ook belangrijk dat het kind kijkt 

naar de vorm van het woord en los komt van de betekenis. Een andere term hiervoor is objectivatie. 

Daarnaast is ook de ontwikkeling van het fonologisch bewustzijn een essentiële waarde. Ook visuele en 

psychomotorische vaardigheden spelen een rol (Van Vreckem, 2008). Het niveau van geletterdheid die 

kinderen hebben vooraleer naar school te gaan, hangt in sterke mate af van de omgeving. Kinderen die 

thuis veel werden gestimuleerd, hebben al een stapje voor. Een kind moet bij de aanvang van de lagere 

school in staat zijn om bepaalde talige termen toe te passen, ook auditieve en visuele vaardigheden 

zouden beheerst moeten zijn (Huizenga, 2000). Het voorbereidende stadium neemt aanvang vanaf de 

geboorte tot het kind de elementaire leeshandeling onder de knie heeft (Van Vreckem, 2008).

2.1.3 Het aanvankelijk lezen

Vanaf  de  aanvang  in  het  eerste  leerjaar  tot  het  moment  dat  het  kind  vlot  en  accuraat  twee-  en 

drielettergrepige woorden kan lezen, wordt er gesproken over het aanvankelijk leesstadium. Wanneer 

kinderen in het eerste leerjaar komen, wordt de grafeem- foneemkoppeling van alle letters aangeleerd. 

Op die manier krijgt het kind naast auditieve informatie ook visuele informatie. Tijdens deze fase staat 

vooral de leestechniek centraal (Huizenga, 2000). De grens van het aanvankelijk lezen komt volgens Van 

der Leij (1998) overeen met het niveau waarbij een kind AVI- niveau 4 haalt. Dit gebeurt meestal in het 

tweede leerjaar.

2.1.4 Het voortgezet lezen

De begrenzing tussen het aanvankelijk lezen en het voortgezet lezen is niet altijd duidelijk. Eens een kind 

alle letters beheerst, spreekt men over de fase van het voortgezet lezen. Dit wordt vanaf het tweede 

leerjaar bereikt. Kenmerkend voor dit stadium is de toenemende woordcomplexiteit en woordlengte. 
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Tijdens deze fase wordt vooral  gewerkt op het leestempo. Daarnaast is het belangrijk dat het lezen 

geautomatiseerd  wordt.  Opdat  lezen  geautomatiseerd  zou  verlopen  is  het  belangrijk  dat  het  kind 

voldoende leeservaring opdoet. Volgens Van der Leij (1998) komt deze fase overeen met het bereiken 

van AVI- 5 tot AVI- 9.  Bij het beheersen van AVI- 9 beheerst de lezer het technisch lezen. Dit moet 

bereikt worden op het einde van het basisonderwijs. Vaak gebeurt dit al vroeger (Van der Leij, 1998).

2.2 Vlot technisch lezen

In onze bachelorproef gaan we na of kinderen met behulp van het webgestuurd computerprogramma 

ACABO (Praet, 2009) vlotter kunnen lezen. In de literatuur vinden we geen eenduidige definitie van vlot 

lezen. Vernooy (2003) formuleerde echter het volgende: 'Vlot lezen is de vaardigheid om nauwkeurig, 

automatisch en met een goede intonatie een tekst te lezen, waardoor de focus kan gelegd worden op het 

begrijpen van de inhoud van de tekst.' Wij sluiten ons hierbij aan. Doordat het lezen geautomatiseerd 

verloopt, kan de aandacht volledig op het begrip gericht worden. Daarnaast moet een vlotte lezer ook 

over de vaardigheid beschikken om de leessnelheid aan te passen aan de complexiteit van een tekst. 

Kinderen die niet vlot lezen, zijn nog te veel gericht op het decoderen van de woorden, waardoor ze niet 

komen  tot  tekstbegrip.  Problemen  met  tekstbegrip  leidt  op  zijn  beurt  tot  gedemotiveerde  kinderen 

(Vernooy K., 2003).  Het is noodzakelijk ervoor te zorgen dat het kind een goede lezer wordt. Wanneer 

kinderen  ervaren  dat  ze  veel  moeite  hebben  om  te  lezen,  heeft  dit  ernstige  gevolgen  voor  hun 

zelfvertrouwen. Een slechte leesvaardigheid beperkt ook de mogelijkheden voor het verdere onderwijs 

van het kind (Essers A., Kleijnen R., Smeets J., Smits A.,Vermeulen T. & Vernooy K., 2003).

2.3 Invloed van het geslacht

Aan ons onderzoek werkten zowel jongens als meisjes mee. We gingen na of de onderzoeksresultaten 

werden  beïnvloed  door  geslachtsverschillen.  De  resultaten  daarvan  worden  besproken  in  deel  2, 

hoofdstuk 3.  Daarnaast  gingen we op zoek naar  objectieve informatie  uit  recente wetenschappelijke 

onderzoeken en literatuurstudies. 

Uit een onderzoek van Poot A. (2010), bleek dat meisjes en jongens hun hersenen anders gebruiken en 

dit  een  belangrijke  rol  speelt  bij  het  lezen.  Meisjes  hebben  meer  verbindingen  tussen  de  beide 

hemisferen, terwijl de hersenactiviteit bij jongens geconcentreerder is. Hierdoor zijn meisjes in staat om 

taken met veel facetten beter uit te voeren. Doordat lezen gepaard gaat met verschillende vaardigheden 

zijn ze er volgens dit onderzoek in het algemeen iets beter in dan jongens. Door veel te oefenen leer je 

ook goed lezen. Uit het onderzoek blijkt dan ook dat meisjes meer lezen dan jongens. 

Een ander onderzoek uitgevoerd door Klasse (2010), geeft weer dat meisjes en jongens op een andere 

manier  gebruik  maken  van  hun  hersenen.  Meisjes  maken  meer  dan  jongens  gebruik  van  hun 

rechterhemisfeer.  Die  hemisfeer  staat  in  voor  de  communicatievaardigheid  en  het  verwerken  van 

emoties. Meisjes leggen daardoor gemakkelijker verbanden dan jongens. Daarnaast blijkt ook dat ze een 

snellere taalontwikkeling doormaken en dat ze over een grotere woordenschat beschikken. Specifiek bij 

het  lezen  gebruiken  meisjes  hun  beide  hersenhelften  terwijl  jongens  vooral  de  linkerhersenhelft 

gebruiken. 
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Uit het onderzoek van Redant, K. (2004) blijkt dat meisjes lezen aangenamer vinden dan jongens en dat 

ze ook frequenter lezen. Wat echter ook uit het onderzoek naar voor komt is dat meisjes en jongens even 

goed lezen. 

12



DEEL 2: Methodologie

1 Onderzoek 

1.1 Onderzoeksvragen 

In ons onderzoek wordt een antwoord gezocht op volgende vragen:

 Is  er  een  significant  verschil  tussen  de  resultaten  van  de  testgroep  en  controlegroep  op  de 

verschillende leestests in september (pre) en december (post)?

o Is er een significante vooruitgang in de resultaten van de testgroep en controlegroep op de 

EMT- HCO in september (pre) en december (post)?

o Is er een significante vooruitgang in de standaardscores van de testgroep en controlegroep 

op de Klepel in de testafname van september (pre) en december (post)?

o Is er een significante vooruitgang tussen de resultaten van de testgroep en controlegroep op 

de DMT in september (pre) en december (post)?

 Is er een significant verschil tussen de resultaten van de meisjes en jongens op de verschillende 

leestests in september (pre) en december (post)?

o Is er een significant verschil tussen de resultaten van de meisjes en jongens op de EMT- HC0 

in september (pre) en december (post)? 

o Is er een significant verschil tussen de resultaten van de meisjes en jongens op de Klepel in 

september (pre) en december (post)? 

o Is er een significant verschil tussen de resultaten van de meisjes en jongens op de DMT in 

september (pre) en december (post)? 

1.2 Opzet

In september 2009 contacteerden we een aantal basisscholen met de vraag of ze wilden meewerken aan 

het onderzoek voor onze bachelorproef. Hiervoor hadden we 40 leerlingen nodig uit het tweede leerjaar 

waarvan we in september en in december een testafname zouden uitvoeren. De drie leestesten waren de 

EMT- HCO, vorm A & B (HCO- EMT door Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding, 1994),  de Klepel, 

vorm A & B (Klepel door K.P. van den Bos en A.J.M. Scheepstra, 1992) en de DMT, vorm A & B (Drie- 

Minuten- Toets door CITO, 1995). Nadat we met een brief rondgingen in verschillende scholen kregen we 

de kans om in de basisschool van het Sint-Barbaracollege 21 leerlingen op te nemen. Daarvan zaten er 

elf  kinderen in de controlegroep en tien kinderen in  de testgroep.  Voor de andere tien testkinderen 

konden  we  terecht  in  de  Vrije  Basisschool  van  Wijnendale  en  Dikkebus.  In  bijlage  1  vindt  u  een 

voorbeeldbrief voor de directie van de basisscholen. 
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1.3 De procedure

Na de reacties op de brieven werden er concrete afspraken gemaakt met de betreffende scholen. Met de 

41  kinderen  die  meededen  aan  het  onderzoek  ging  er  een  kennismaking  vooraf,  daarna  volgde  de 

eigenlijke testafname. Dit gebeurde in de week van 21 tot 25 september 2009. Van de 41 kinderen 

namen we de drie leestests af: de EMT- HCO, vorm B, gevolgd door de Klepel, vorm B en de DMT, vorm 

B. Sofie testte 20 kinderen, tien uit de controlegroep en tien uit de testgroep. Tine testte 21 kinderen, elf 

uit de controlegroep en tien uit de testgroep. Tot slot werden de tests verbeterd en geïnterpreteerd. 

Na  de  testafname  gaven  we  gedurende  acht  weken  leestherapie  aan  de  20  testkinderen  met  het 

webgestuurd computerprogramma ACABO (ACABO door M. Praet, 2009).

In de week van 30 november tot 4 december 2009 startten we met de hertesting van alle kinderen. 

Opnieuw namen we van de 41 kinderen, zowel de testgroep als controlegroep, de EMT- HCO, vorm A, de 

Klepel, vorm A en de DMT, vorm A af. Vervolgens gingen we na of er een significant verschil was tussen 

de resultaten van de testgroep en de controlegroep respectievelijk in september 2009 en december 2009. 

De interpretaties van de resultaten worden besproken bij de onderzoeksvragen. 

1.4 De proefpersonen

Het onderzoek betrof 41 kinderen uit het tweede leerjaar. De kinderen mochten geen comorbide stoornis 

hebben  en  bovendien  nooit  logopedische  therapie  hebben  gevolgd.  Alle  proefpersonen  kwamen  uit 

Vlaanderen. Er waren 22 jongens en 19 meisjes. Voor het testen hebben we schriftelijke toestemming 

gevraagd aan de ouders van de kinderen. Nadat we die toestemming hadden, verdeelden we de 41 

kinderen in twee groepen, een controlegroep en een testgroep. We konden enkel kiezen uit de kinderen 

die toestemming kregen van hun ouders. Aangezien we in de brief hadden gevraagd in welke groep hun 

kind mocht zitten, moesten we ook rekening houden met de wens van de ouders. De kinderen waarbij de 

ouders  geen  specifieke  voorkeur  hadden,  werden  ad  random  verdeeld  over  de  controlegroep  en 

testgroep. De testgroep bestond uit 20 kinderen en de controlegroep uit 21 kinderen. Jongens en meisjes 

werden gemengd verdeeld. In bijlage 2 vindt u de brief voor de ouders om hun toestemming te vragen. 

1.5 De instrumenten

Om het leesniveau van de kinderen te bepalen, maakten we gebruik van 3 leestests. De EMT- HCO (HCO- 

EMT door Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding, 1994), de Klepel (Klepel door K.P. van den Bos en 

A.J.M. Scheepstra, 1992) en de DMT (Drie- Minuten- Toets door CITO, 1995). In bijlage 3 vindt u de 

testformulieren terug van EMT- HCO, Klepel en DMT. 

De EMT- HCO (EMT- HCO door Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding, 1994), meet de technische 

leesvaardigheid van bestaande woorden. Aan de hand van de test zijn we in staat om het niveau van het 

technisch lezen van losse woorden te bepalen. Ook leesproblemen kunnen hiermee worden opgespoord. 

De patiënt moet in één minuut zoveel mogelijk bestaande woorden lezen. De ruwe score is het aantal 

goed gelezen woorden.
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De scores vanuit de EMT- HCO werden omgerekend naar een AVI- niveau. De omrekening gebeurde aan 

de hand van normen die als bijlage bij de EMT- HCO zitten. Deze procedure wordt wegens tijdsgebrek op 

verschillende scholen toegepast. Op die manier bestaat echter het risico dat een kind in een verkeerd 

AVI–  niveau  wordt  ingedeeld  omdat  leesprestaties  tussen  losse  woorden  en  zinnen  sterk  kunnen 

wisselen.  Om het  correcte  AVI-  niveau te  bepalen,  was het  beter  geweest  om de AVI-  leestests  te 

gebruiken. 

De  Klepel (Klepel  door  K.P.  van den Bos en A.J.M.  Scheepstra,  1992)  meet de  leesvaardigheid  van 

pseudowoorden.  Met behulp  van de test  kunnen we het  niveau van het  technisch lezen bepalen en 

leesproblemen opsporen. De patiënt moet in twee minuten tijd zoveel mogelijk pseudowoorden lezen. De 

ruwe score is het aantal juist gelezen woorden.

De DMT (Drie- Minuten- Toets door CITO, 1995) meet de technische leesvaardigheid op woordniveau. De 

patiënt moet in drie minuten tijd zoveel mogelijk bestaande woorden lezen. De ruwe score is het aantal 

goed gelezen woorden. De toets bestaat uit drie kaarten met woorden. De kaarten hebben een stijgende 

moeilijkheidsgraad:  op  de  eerste  kaart  staan  éénlettergrepige  woorden,  de  tweede  kaart  bevat 

tweelettergrepige woorden en de derde kaart bevat enkel meerlettergrepige woorden. Het kind moet 

binnen de minuut zoveel mogelijk woorden van een kaart luidop lezen. Het aantal goed gelezen woorden 

bepalen het leesniveau. Daarbij maakt het niet uit of een woord gespeld of direct herkend wordt.

Gedurende acht weken gebruikten we het webgestuurd computerprogramma ACABO (Praet, 2009) om 

therapie  te  geven.  ACABO  (Praet,  2009)  is  een  webgestuurd  computerprogramma  waarmee  de 

technische  leesvaardigheid  wordt  getraind.  Het  bestaat  uit  verschillende  stappen.  Het  instapniveau 

bepaalt waar er moet gestart worden. Per stap moeten er 4 niveaus doorlopen worden vooraleer er kan 

overgegaan worden naar  de volgende stap.  In het  programma zijn  er  ter  ontspanning ook leerrijke 

spelletjes opgenomen. ACABO is niet geschikt voor lezers die zich kenmerken door slordigheidsfouten ten 

gevolge van het niet goed en vluchtig lezen van een woord. Lezers die te lang letter- voor- letter lezen 

komen wel in aanmerking voor dit  programma.  Radende lezers kunnen onderschept worden door de 

Klepel (K.P. van den Bos en A.J.M. Scheepstra, 1992) af te nemen. 
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2 ACABO

2.1 Algemene gegevens

ACABO  is  de  naam  van  het  educatieve  softwareprogramma  dat  bedacht  en  uitgewerkt  werd  door 

licentiate in de logopedie, Praet M. Het programma is gericht tot kinderen met leesproblemen. 

- Naam programma: ACABO

- Uitgever: licentiate in de logopedie Praet M.

- Jaar uitgave: n.p.

- Doelgroep: kinderen met leesproblemen

- Prijs: het programma is nog niet op de markt

- Technische gegevens: ACABO is een webgestuurd computerprogramma. Bij gebruik is internet 

nodig. 

2.2 Leerinhouden

2.2.1 Deelvaardigheden

Het programma ACABO werkt op heel wat deelvaardigheden o.a.:

De auditieve vaardigheden:

- Auditieve objectivatie: aandacht gaat naar de klank en niet naar de betekenis (rijmspelletjes)

- Auditieve discriminatie: de doelklank in een woord kunnen onderscheiden

- Temporeel ordenen: de volgorde van de klanken onthouden 

De visuele vaardigheden:

- Visuele discriminatie: het zien van de doelletter(s) in woorden

- Visuele analyse: letters in een woord herkennen

- Visuele synthese: letters samenvoegen tot een woord

- Spatieel ordenen: volgorde van de letters onthouden

2.2.2 Leesstrategieën:

Er wordt gestreefd naar het beheersen van het lezen. Spellende lezers zullen met dit programma kunnen 

starten en geholpen worden. Dit programma is echter niet geschikt voor radende lezers. 

2.3 Soort programma

ACABO is een educatief softwareprogramma dat bedoeld is om kinderen met technische leesproblemen te 

trainen. Het programma werkt enkel op woordniveau en is rijkelijk voorzien van afbeeldingen. Binnenkort 

kan er ook op zinsniveau worden geoefend.
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2.4 Soort oefeningen

2.4.1 Oefeningen voor auditieve deelvaardigheden

Om het leren lezen te bevorderen is het belangrijk dat een kind de verschillende klanken van elkaar leert 

onderscheiden. Binnen ACABO wordt dit geoefend door rijmoefeningen. Die oefeningen vind je terug bij 

de  dierentegel  van  de  uil  bij  de  rubriek  'spelletjes'.  ACABO  biedt  ook  heel  wat  auditieve 

discriminatieoefeningen aan. Bij deze oefeningen staan onderaan het scherm twee afbeeldingen waarin 

doelklanken staan geschreven. Wanneer het kind beweegt met de muis over de afbeeldingen kan hij de 

doelklanken horen die door een vrouwenstem worden uitgesproken. Het is de bedoeling dat het kind 

vooropgestelde woorden kan linken aan de juiste afbeelding en dus de correcte doelklank. 

2.4.2 Oefeningen voor visuele deelvaardigheden

In  het  programma  komen  ook  oefeningen  voor  de  visuele  vaardigheden  aan  bod.  Om  de  visuele 

discriminatie te oefenen wordt er gewerkt met flitsklanken. Dit bevordert ook de automatisatie van het 

leesproces. Visuele analyse en synthese worden geoefend op een speelse manier. Zo kan het kind onder 

de rubriek 'spelletjes' scrabble aanklikken. Het kind moet dan de afzonderlijke letters samenvoegen tot 

een woord. Het spatieel ordenen kan door de begeleider extra worden ondersteund. Zo kan die het kind 

bewust maken van de leesrichting door met zijn vinger van het begin van het woord naar het einde van 

het woord te wijzen. In ACABO is er ook een tegel met instinkers die door middel van flitswoorden 

worden geoefend. De woorden worden met dezelfde letters gevormd, maar staan in een andere volgorde. 

Op die manier moet het kind in staat zijn om het verschil tussen deze woorden op te merken. 

2.4.3 Oefeningen voor het lezen van woorden

Onder de rubriek 'beginnend' wordt er een stappenblad van 50 stappen weergegeven. Iedere stap bevat 

een groot aanbod aan woorden. Er wordt voornamelijk gewerkt met wisselrijen. Dat wil zeggen dat de 

woorden die op elkaar volgen slechts met één of enkele letters van elkaar verschillen. Echter, hoe verder 

het kind geraakt op het stappenblad, hoe complexer de woorden en hoe meer ze van elkaar verschillen. 

Wanneer de woorden toch iets te snel verschijnen, is er de mogelijkheid om de snelheid aan te passen via 

het snelheidsluik. Op die manier moet het kind geen stap teruggaan.

In het begin zullen de kinderen de woorden die op het computerscherm verschijnen luidop verklanken bv. 

/k/ en /am/ na een tijd is het de bedoeling dat het kind het gelezen woord in één keer herkent /kam/. 

Wanneer een kind het lezen nog onvoldoende beheerst, zijn er nog heel wat extra oefenmogelijkheden. 

ACABO  bestaat  uit  een  groot  aanbod  aan  woorden.  Dit  is  dan  ook  het  grootste  pluspunt  van  dit 

programma. 

17



2.5 Feedback

2.5.1 Feedback bij 'beginnend'

De feedback van ACABO moet voornamelijk van de begeleider komen. Wanneer het kind een woord fout 

leest, moet de begeleider er op een gepaste en creatieve manier aandacht aan besteden. Zo kan de 

begeleider de foutief gelezen woorden opschrijven en nadien nogmaals samen herhalen. 

2.5.2 Feedback bij 'verdiepend'

Net zoals bij 'beginnend' komt de feedback van de begeleider. Naast het feit dat de begeleider hier zelf 

kan beslissen met welke snelheid de woorden verschijnen, heeft hij ook de mogelijkheid om terug te 

keren naar het vorige woord. Op die manier krijgt het kind directe feedback, dit is veel functioneler dan 

uitgestelde feedback. Bij 'verdiepend' vinden we dit dan ook een pluspunt. 

2.5.3 Feedback bij 'stappenplan'

De oefeningen bij 'stappenplan' bestaan altijd uit drie stappen: kennen, doen en lezen. Bij kennen krijgt 

het kind telkens flitsklanken met visuele ondersteuning. Wanneer het kind het woord fout leest, krijgt het 

in feite nog visuele feedback bv. /eu/ wordt afgebeeld door een neus, /ui/ wordt afgebeeld door een 

muis.  Daardoor is  het mogelijk dat het kind zijn fout alsnog verbetert.  Bij  doen  wordt er altijd een 

taalspel gespeeld. Bij de taalspelen moeten er steeds woorden gesleept worden naar de juiste afbeelding. 

Er zijn telkens twee antwoordmogelijkheden. Wanneer het kind het woord goed versleept en aldus goed 

luidop leest, verdwijnt het woord. Wanneer het kind fout versleept, blijft het woord staan. Dit is een vorm 

van visuele feedback.  Daarnaast is  er ook sprake van auditieve feedback. Het kind kan namelijk de 

doelklanken beluisteren. Wanneer het kind het woord fout plaatst, hoort hij meteen zijn fout. Bij  lezen 

speelt net zoals bij ‘beginnend’ en ‘verdiepend’ de begeleider een belangrijke rol.

 

2.5.4 Feedback bij 'spelen'

Afhankelijk van het spel dat gekozen wordt, verschilt de feedback. Er is sprake van zowel visuele als 

auditieve feedback. 
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Fig. 38 Voorbeeld van visuele feedback: /bruin/ verdwijnt niet,  omdat het bij  de foute tweeklank werd geplaatst.  Dit  is  ook een 

voorbeeld van auditieve feedback, omdat er op dat moment ook /eu/ wordt gezegd. 

 Fig. 39 Voorbeeld van visuele feedback: de postbus licht op omdat het woord in de correcte brievenbus werd gestopt

2.6 Instellingen

Alle personen die met dit programma wensen te werken, moeten beschikken over een computer met 

permanente internetverbinding. Toegang tot de site is enkel mogelijk met een verkregen login. Deze login 

kan ontvangen worden bij de uitgever van het programma, mevr. Praet M.

2.7 Registratie

Toen wij met ACABO aan het werk gingen, bestond de mogelijkheid nog niet om vorderingen van de 

kinderen bij te houden. Daarom hielden wij een map met de resultaten en observaties van de kinderen 

bij. Op dit ogenblik bestaat de mogelijkheid echter wel al om de vorderingen elektronisch bij te houden. 

Ouders en leerkrachten blijven zo op de hoogte van de vooruitgang van het kind.
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2.8 Handleiding

De handleiding kan teruggevonden worden onder de rubriek 'Informatie',  door op 'about'  te  klikken. 

Hierdoor  verschijnt  er  op  het  volgend  tabblad  een  kader  met  'handleiding'.  De  handleiding  is  een 

uitgebreid  worddocument  waarin  de  verschillende  onderdelen  van  ACABO  worden  besproken.  Met 

verschillende printscreens wordt duidelijk gemaakt hoe je het programma moet bedienen.  Daarnaast 

wordt er ook in beschreven wat de mogelijke reacties van het kind kunnen zijn. Op die manier weet je als 

begeleider wat je kunt verwachten. Het valt op dat de rubriek 'beginnend' heel uitgebreid wordt uitgelegd 

met informatie over hoe het gehanteerd moet worden, terwijl de rubrieken 'verdiepend' en 'stappenplan' 

heel wat compacter weergegeven worden. 

2.9 Voor -en nadelen educatief softwareprogramma

2.9.1 Voor- en nadelen in het algemeen

Volgens Verhoeven (1999) en uit eigen ervaringen met educatieve softwareprogramma's weerhielden we 

een aantal voordelen. Zo kan je de inhoud van de therapie interactiever aanbieden. Tevens is het kind 

niet afhankelijk van de therapeut want hij/zij krijgt onmiddellijk auditieve en visuele feedback van het 

programma. Daarnaast kan de inhoud aangepast worden aan de noden van het kind. 

Indien het kind de leerstof te gemakkelijk of net te moeilijk vindt kan hij/zij eenvoudig overschakelen 

naar een aangepast niveau. De oefenstof kan op verschillende manieren worden aangeboden bijvoorbeeld 

met  of  zonder  auditieve  of  grafische  ondersteuning,  met  of  zonder  geanimeerde  uitleg  etc.  Deze 

voordelen zorgen ervoor dat kinderen gemotiveerder en geconcentreerder aan de slag gaan. Naast de 

voordelen  voor  de  cliënt  blijkt  ook  de  therapeut  er  voordeel  uit  te  halen.  Zo  heeft  die  minder 

voorbereidingswerk en kan hij/zij de prestaties van het kind nauwkeurig opvolgen. 

Er  zijn  ook  nadelen  verbonden  aan  educatieve  softwareprogramma’s.  Kinderen  kunnen  snel  afgeleid 

worden door het computerscherm. Daarnaast moeten kinderen bij sommige programma’s te individueel 

gaan werken. Bij deze programma’s is het dan ook nodig om als therapeut extra begeleiding te bieden. 

Bovendien  kunnen  er  technische  problemen  voorkomen  waardoor  er  niet  met  het  programma  kan 

gewerkt worden. Er zijn ook kinderen die niet handig genoeg zijn om een computer te bedienen. 

2.9.2 Voor- en nadelen van ACABO

In onderstaande tabel hebben we een overzicht van de meest opvallende positieve en negatieve punten 

gemaakt. Wij stelden deze punten vast op basis van onze ervaringen met het programma. Momenteel 

heeft  mevr.  Praet  M.  al  enkele  van  deze  opmerkingen  aangepast  nadat  we  die  met  haar  hadden 

besproken.
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Positieve punten Negatieve punten

Groot aanbod aan woorden met veel variatie. Soms  duurt  een  stap  te  lang,  waardoor  de 

kinderen  minder  aandachtig  zijn  en  net  meer 

fouten  gaan  lezen.  Daarnaast  kan  er  niet 

geoefend worden op geïsoleerde klanken.

De opmaak van het stappenblad met voetjes is 

leuk voor de kinderen. Ook de afbeeldingen en 

dierentegels vinden de kinderen leuk.

Kleuren zijn te sober.

Flitswoorden. Flitswoorden gingen soms te snel en blokkeerden 

af en toe. Dat zorgde vaak voor verwarring.

Bij  het  verdiepend  luik  is  er  een  pauzeknop 

aanwezig en kan worden teruggekeerd naar het 

vorige  woord.  Bovendien  wordt  de  moeilijke 

lettergreep in kleur geplaatst. 

Geen pauzeknop bij beginnend niveau. Woorden 

die  verschillende  keren  fout  werden  gelezen, 

kunnen niet worden herhaald. De volledige stap 

moet eerst doorlopen worden en nadien kan je de 

stap opnieuw doorlopen, maar dan kan het zijn 

dat  het  kind  al  een  aantal  woorden  herkent 

zonder dat hij  ze werkelijk leest.  Daarnaast zal 

men  ook  weer  tijd  verliezen  door  de  volledige 

stap  te  doorlopen,  terwijl  het  kind  maar  een 

aantal  woorden  foutief  gelezen  heeft.  Het  zou 

makkelijker zijn om het woord dat het kind fout 

leest nogmaals te hernemen en te wijzen op de 

fout(en) die hij gemaakt heeft. 

Stijgende  moeilijkheidsgraad  en  mogelijkheid 

om snelheid aan te passen. 

In  het  begin  heeft  ACABO  een  chaotische 

indruk, maar na aantal therapieën wordt alles 

duidelijk. 

Moeilijk om het instapniveau te bepalen.

Het technisch lezen verbetert. Er  wordt  enkel  gewerkt  op  woordniveau 

(binnenkort  zal  er  ook  op  zinsniveau  kunnen 

geoefend worden).



Bij  specifieke  problemen  kan  je  bij  het 

onderdeel  stappenplan  op  het  probleem 

werken. Daarnaast bestaat het stappenplan uit 

drie onderdelen: kennen, doen en lezen. Deze 

onderdelen helpen om het probleem stap voor 

stap aan te pakken. 

Spelletjes zijn leuk en leerrijk. Sommige spelletjes worden te beknopt uitgelegd 

en zijn niet kindvriendelijk. 

Visuele en auditieve feedback. De audio- opname is niet altijd duidelijk.

Programma is gebruiksvriendelijk. Internetverbinding is noodzakelijk.

De mogelijkheid bestaat om de vorderingen van 

de kinderen vast te leggen. Bovendien kunnen 

de  ouders,  na  het  krijgen  van  een  login,  de 

vorderingen  van  hun  kind  opvolgen.  Deze 

mogelijkheid is pas ontstaan wanneer we reeds 

klaar waren met het geven van therapie. 

Wij  konden  tijdens  het  gebruik  van  het 

programma  de  vorderingen  niet  intikken  en 

moesten  daardoor  al  onze  bevindingen 

opschrijven op papier.

In  de  handleiding  is  er  een  uitgebreide 

voorstelling van de verschillende woordsoorten.

In  de  handleiding  worden  de  rubrieken 

'verdiepend'  en  'stappenplan'  te  beknopt 

weergegeven. In de handleiding vonden we geen 

suggesties  voor  kinderen  waar  stap  1  nog  te 

moeilijk was. 

Bij  het  onderdeel  spelletjes volgt  slechts  af  en 

toe feedback. Voor de motivatie van het kind zou 

het beter zijn dat de feedback vaker en directer 

volgt.

22



2.10 Bespreking van het programma

ACABO is een webgestuurd computerprogramma dat ontstaan is vanuit de logopedische praktijk met als 

doel automatiseringsproblemen in de breedste context aan te pakken. Op dit ogenblik bevat ACABO meer 

dan  300  verschillende  oefenmappen  en  meer  dan  800  leesmappen.  Het  is  een  programma  dat 

gemakkelijk te bedienen valt.  Om dit  programma te gebruiken is  een permanente internetverbinding 

noodzakelijk. In wat volgt stellen we de bediening en werkwijze van ACABO voor. 

2.10.1 Het kennismakingscherm

Dit scherm verschijnt onmiddellijk na het intypen van het internetadres www.acabo.be

Fig. 10 Kennismakingsscherm

Het kennismakingsscherm bestaat uit drie kaders: 'demo', 'inloggen' en 'rekenen'. Het is meteen duidelijk 

dat ACABO niet enkel een programma is om het leesproces te stimuleren, maar ook kan gebruikt worden 

in functie van rekenproblemen. 

Om het uiteindelijke leesprogramma van ACABO te openen, moet er op 'inloggen' geklikt worden. Er kan 

een  login  verkregen  worden  bij  de  uitgever  van  ACABO.  Wanneer  men  echter  niet  over  een  login 

beschikt,  is er de mogelijkheid om aan de hand van de demo kennis te maken met de troeven van 

ACABO. 23
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2.10.2 Het inlogscherm

Fig. 11 Inlogscherm

De login moet ter beveiliging tweemaal worden ingevuld. Nadat de code tweemaal is ingegeven moet er 

op bevestigen worden geklikt. Wanneer de code foutief wordt ingevuld, verschijnt er onmiddellijk een 

foutmelding. Men kan dan ofwel de code nogmaals invullen door terug te keren naar het inlogscherm 

ofwel contact opnemen met de uitgever van ACABO. Wanneer de code correct wordt ingevuld, verschijnt 

er een nieuw tabblad. Men moet vervolgens op 'gaan' klikken. 

Fig. 12 Scherm bij foute login                  Fig. 13 Scherm bij correcte login
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Nadat er op 'gaan' werd geklikt verschijnt de homepage van ACABO. Het navigatieblad bevindt zich aan 

de linkerkant en bestaat uit 7 onderdelen: 

1.   Beginnend

2. Verdiepend

3. Stappenplan

4. Snelheid

5. Spelen

6. Informatie

7. Ouders

            Fig. 14 Navigatieblad
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 2.10.3 Het beginnende luik

 2.10.3.1 Het stappenblad

   Fig. 15 Stappenplan

ACABO is een programma dat gebaseerd is op 50 stappen. Deze stappen volgen elkaar op in stijgende 

moeilijkheidsgraad. Op die manier is stap één het makkelijkste niveau en stap vijftig de moeilijkste. De 

voetjes op het stappenblad geven de juiste richting aan. Het programma bevat een groot gamma aan 

woorden waardoor het niet noodzakelijk is om iedere stap meerdere keren te doorlopen. De stappen 

verschillen op twee vlakken in moeilijkheid. Ten eerste in de snelheid waarmee de woorden op elkaar 

volgen.  Ten  tweede  in  de  woordcomplexiteit  en  woordfrequentie.  Zo  bestaat  stap  één  uit  louter 

hoogfrequente CVC- woorden terwijl stap vijftig over woorden met consonantcluster initiaal en/of finaal 

beschikt. Iedere stap bestaat telkens uit vier tabs die moeten doorlopen worden vooraleer er naar een 

volgende stap mag worden overgegaan. Die tabs volgen eveneens een stijgende moeilijkheidsgraad. 

Fig. 16 Tabbladen 26



De wisselrijen in tab één volgen elkaar traag op en enkel de finale consonant verandert. Tab vier volgt 

een opbouwende strategie  en  de  woorden  komen al  sneller  na  elkaar.  Vandaar  dat  er  steeds  moet 

begonnen worden met tab één om vervolgens over te gaan naar tab twee, tab drie en als laatste tab vier. 

Ook al lijkt het voor de kinderen soms te gemakkelijk, het is belangrijk om alle vier de tabs te doorlopen. 

Op die  manier  krijgt  het  ook  de  nodige  leeservaring.  Het  feit  dat  het  voor  het  kind  vlot  verloopt, 

bevordert zijn/haar leesmotivatie.

2.10.3.2 Woordsoorten

Het programma bestaat uit heel wat verschillende woorden die opgebouwd worden volgens een stijgende 

moeilijkheidsgraad. De stappen worden niet alleen moeilijker omdat de woorden sneller op elkaar volgen, 

maar ook omdat er in de eerste stappen telkens slechts één klank verandert, ofwel is dat initiaal, ofwel 

mediaal of finaal. Echter hoe verder het kind geraakt op het stappenblad, hoe meer de opeenvolgende 

woorden variëren. Zo is het mogelijk dat niet alleen de finale klank verandert, maar tegelijkertijd ook de 

initiale of mediale klank of dat het volledige woord verandert. 

Fig. 17 Voorbeeld stap 1 tab 1

Fig. 18 Voorbeeld stap 50 tab 1

De makkelijkste woorden komen voor in tab één, dat zijn de CVC- woorden. Dit zijn woorden zoals: /vis/, 

/wol/, /kom/. Vanaf stap twee wordt er een finale cluster toegevoegd /belt/, /voelt/, /huilt/. Om het niet 

te moeilijk te maken, blijft de finale cluster een aantal woorden dezelfde. Zo zullen er een vijftal woorden 

aan bod komen met /lt/ gevolgd door een vijftal woorden met finale cluster /lm/, idem met /ls/ of /lf/. 
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Vanaf stap drie komen er ook initiale clusters aan bod. Woorden met een initiale cluster en finale cluster 

worden echter nog niet gemengd. Vanaf stap 17 wordt het opnieuw moeilijker omdat woorden met een 

initiale cluster en finale cluster in eenzelfde wisselrij voorkomen. Dit is een stap die voor kinderen als 

moeilijk wordt ervaren net door het feit dat het niet steeds dezelfde cluster is die wisselt. Vanaf stap 26 

komen er CCVCC- woorden voor. Dit zijn woorden zoals /pruts/ of /stand/. Vanaf stap 40 verschijnen de 

CCCVC, CCVCC en CCCVCC – woorden eerst apart en vervolgens door elkaar. 

2.10.3.3 Borstelen, zeggen en weggooien

           Fig. 19 Beginscherm stappen 

Dit  scherm verkrijg  je  altijd  als  je  op een stap klikt.  Het is  niet de bedoeling dat  dit  met het  kind 

overlopen wordt, dit is eerder een geheugensteuntje voor de begeleider. Borstelen, zeggen en weggooien 

geven de grondregels van het leren lezen weer. Wanneer het kind leest, borstelt het als het ware eerst 

het woord met zijn ogen, vervolgens verklankt hij luidop wat hij leest. Tot slot mag hij niet vergeten om 

het woord opnieuw weg te gooien zodat hij het volgende woord kan lezen. 

2.10.3.4 De dierentegels

 

Fig. 20 Dierentegels

Tussen de verschillende stappen op het stappenplan staan er ook dierentegels. Deze tegels zijn extra 

trainingen voor problemen met klinkers en tweeklanken, b/d- substituties en instinkers. 
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Met instinkers bedoelt men woorden die met dezelfde letters worden gevormd, maar waarvan de letters 

in een andere volgorde staan.  Bijvoorbeeld: kruk- kurk.  Bij  deze tegels  kan ook telkens een niveau 

gekozen worden al naargelang het niveau van het kind waarmee er gewerkt wordt. 

Fig. 21 b/d substitutie

Oefening wanneer het kind b/d substitueert. De [b] wordt gevisualiseerd door een boom de [d] wordt gevisualiseerd door een deur. 

Fig. 22 Oefening instinkers

Fig. 23 Oefening klinkers en tweeklanken
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2.10.4 Het verdiepende luik

Fig. 24 Verdiepend luik

Om op het verdiepend niveau te geraken, dient er geklikt te worden op 'verdiepend' in het navigatieblad. 

Dit luik hanteert een totaal andere strategie dan het beginnende luik. Hier wordt voornamelijk het visueel 

geheugen geoefend. Opnieuw wordt een stijgende moeilijkheidsgraad gehanteerd, er wordt dus gestart 

met niveau één op een gemakkelijk niveau. Het eindigt op niveau zes, het moeilijkste niveau. Men raadt 

aan dat kinderen die in het tweede leerjaar zitten, kunnen starten met niveau twee. Kinderen uit het 

derde leerjaar kunnen werken op niveau drie en kinderen uit het vierde leerjaar op niveau vier. Voor 

kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar kan gewerkt worden op niveau vijf en zes. 

Bij het verdiepende luik is er een mogelijkheid om het foutief gelezen woord te herhalen door op de 

terugkeerpijl  te  klikken.  Bij  sommige woorden,  krijgt  het  deel van het  woord dat als  moeilijk wordt 

ervaren een andere kleur. Op die manier krijgen de kinderen een extra visuele ondersteuning bij het 

woord.

 

Fig 25 Voorbeelden oefeningen in verdiepend luik
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2.10.5 Het stappenplan

Door in het  navigatieblad op 'stappenplan'  te  klikken verschijnt  onderstaand 

scherm. Dit niveau is geschikt voor kinderen uit het vijfde of zesde leerjaar. 

Daarnaast  kan  het  ook  gebruikt  worden  bij  specifieke  problemen.  Dit 

stappenplan geeft in feite per probleem een gericht voorstel om de moeilijkheid 

aan te pakken. Er bestaat een stappenplan voor problemen met lettergrepen, 

eu/ui,  b/d, ie/ei,  lijk/heid/teit,  achtervoegsel -ig en -ing, voorvoegsel ge- en 

ver- , verkleinwoorden en samengestelde woorden. 

Fig. 26 Overzichtsblad 'stappenplan 

Iedere moeilijkheid bestaat uit drie stappen: kennen, doen en lezen. Per moeilijkheid moeten telkens drie 

stappen doorlopen worden: 

Fig. 27 Kennen, doen en lezen
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Kennen

Met  deze stap  wordt  er  altijd  gestart.  Het  bestaat  uit  identificatie-  oefeningen die  door  middel  van 

flitswoorden worden geoefend. Bijvoorbeeld: eu- ui

Fig. 28 Kennen eu/ui

Doen

Het probleem wordt op een speelse wijze geoefend. De kinderen moeten in spelvorm de oefeningen 

oplossen. Bij doen wordt er soms ook gewerkt met een audio- opname. Op die manier wordt de visuele 

ondersteuning aangevuld door auditieve feedback. Bijvoorbeeld eu- ui

Fig. 29 Doen eu/ui

Lezen

Wanneer de vorige stappen doorlopen zijn, kan men starten met woorden lezen. Hier worden de woorden 

net zoals in het 'beginnende' en 'verdiepende' luik in wisselrijen aangeboden. 
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Zoals in het 'verdiepende luik' is er de mogelijkheid om een foutief gelezen woord opnieuw op te halen. 

Als extra ondersteuning bij bepaalde oefeningen wordt in het stappenplan de probleemletter geïsoleerd 

aangeboden.

Fig. 30 Lezen eu/ui

De problemen met voorvoegsels ge- , ver- en be- , de verkleinwoorden en de samengestelde woorden 

hebben enkel leesoefeningen.

2.10.6 Het snelheidsluik

Fig. 31 Snelheidsluik

Wanneer de woorden elkaar te snel of te traag opvolgen, moet er niet meteen overgeschakeld worden 

naar een lagere stap. Er bestaat dan de mogelijkheid om de snelheid waarmee de woorden op elkaar 

volgen, aan te passen. Zo kan het woord wisselen met een frequentie van 2s tot 0,8s. Op die manier 

kunnen de oefeningen moeilijker gemaakt worden. 
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De beschikbare bladen variëren al naargelang de woordsoorten. De gekleurde letter wil telkens zeggen 

dat dit de letter is die verandert in de woorden van een tabblad. 

Fig. 32 Voorbeeld snelheidsluik

= De CVC- woorden waarbij de initiale consonant telkens verandert, volgen elkaar op met een 

snelheid van 1,6 sec. 

2.10.7 Spelletjes

Op het einde van de therapie kunnen de kinderen nog een keuze maken uit een 

gamma  aan  spelletjes.  Deze  rubriek  is  terug  te  vinden  bij  'spelen'  in  het 

navigatieblok. Wanneer hierop wordt geklikt, opent er een overzichtsblad met alle 

mogelijke spelletjes. Dit gelijkt op het stappenblad, met dat verschil dat er geen 

voetjes en geen nummers aanwezig zijn.  Door met de muis  over  de dieren te 

wrijven zonder  te  klikken,  ziet  u welk  spel  er  achter  de  tegel  verstopt  zit.  De 

dierentegels zijn verschillend met de dierentegels vanop het stappenblad.
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Fig. 33 Overzichtsblad spelen

Fig. 34 Door met de muis over de dieren te wrijven zonder te klikken, ziet u welk spel er achter de tegel verstopt zit.

35



Fig. 35 Voorbeeld van een spel op open en gesloten lettergrepen. De ton wordt groter als het correct is. Indien fout, blijft het woord 

staan in de ton. 

2.10.8 Informatie

Dit  luik geeft  de mogelijkheid  om suggesties en vragen te versturen naar  de 

uitgever van ACABO. Er wordt verwacht dat dit gebeurt via mail.

Onder het luik informatie is er ook een mogelijkheid om bestanden te uploaden. 

Dit is specifiek gericht naar de ouders. In dit luik kan ook de handleiding van 

ACABO teruggevonden worden. Klik daarvoor op 'about' in de rechterbovenhoek 

en vervolgens op 'handleiding'. Door die even door te nemen zullen al veel vragen 

beantwoord worden. 

Fig. 36 Informatieluik
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2.10.9 Ouders

Dit luik wordt niet altijd vermeld in het navigatievak. De rubriek 'ouders' kan teruggevonden worden door 

eerst op 'home' te klikken, op die manier komt 'het kennismakingscherm' tevoorschijn. Wanneer u nu 

links kijkt, kunt u op 'ouders' klikken. Dit is een onderdeel die de ouders de mogelijkheid geeft om het 

logboek van hun kind in te kijken en op die manier de vooruitgang van hun kind na te gaan. Hiervoor 

hebben ze een login nodig. Deze wordt verkregen door de therapeut. 

Fig. 37 Ouderluik 

2.11 Kritische bespreking

Door te werken met het programma hebben we enkele beperkingen gevonden. Ten eerste bestaat de 

mogelijkheid niet om foutief gelezen woorden direct opnieuw te herhalen. De volledige stap moet eerst 

doorlopen worden vooraleer je een fout woord kan verbeteren. Nadien kan je de stap opnieuw doorlopen, 

maar dan kan het zijn dat het kind al een aantal woorden herkent zonder dat hij ze werkelijk leest. 

Daarnaast zal men ook weer tijd verliezen door de volledige stap te doorlopen, terwijl het kind maar een 

aantal  woorden  foutief  gelezen  heeft.  We  vinden  het  dan  ook  een  mogelijk  verbeterpunt  om  een 

pauzeknop aan te brengen in het programma. Het zou gemakkelijker zijn om de woorden die het kind 

fout leest nogmaals te hernemen en hem op die manier te wijzen op zijn fouten. 

ACABO lijkt op het eerste zicht heel ingewikkeld, maar één keer je door hebt hoe het werkt, kan je er een 

logische opbouw in terugvinden. De enige moeilijkheid die we ondervonden, was om het instapniveau van 

het kind te bepalen. Het is niet zo dat de stappen overeen komen met bijvoorbeeld het AVI- niveau van 

het kind. De stap waarmee moet begonnen worden, is afhankelijk van kind tot kind. Het lijkt ons toch 

makkelijker om op één of andere manier het instapniveau vooraf te kunnen bepalen. De taalspelen waar 

kinderen mee moeten werken zijn creatief, de uitleg is echter niet steeds kindvriendelijk zodat je als 

begeleider moet in staat zijn de spelletjes van extra uitleg te voorzien.
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In ACABO is het niet mogelijk om vorderingen van het kind te noteren of bij te houden. Tijdens onze 

testperiode hebben we dan ook gedurende acht weken per kind een aparte map bijgehouden. Op die 

manier konden we de vorderingen van de kinderen bijhouden. 

Het lijkt ons echter makkelijker als dit via ACABO zou kunnen bijgehouden worden. Intussen heeft mevr. 

Praet M. dit aangepast en is het mogelijk om vorderingen van het kind bij te houden in het programma. 

Ook de ouders krijgen de mogelijkheid om te zien hoe hun kind(eren) evolueren. 

Als  laatste hebben we nog enkele bedenkingen in verband met de handleiding.  We vinden het heel 

positief dat de verschillende woordsoorten per stap uitgebreid beschreven staan. Op die manier is het 

voor diegene die het programma bedient des te gemakkelijker om te weten waar moeilijkere oefeningen 

te vinden zijn. Het zou dan ook positief zijn, moest er hier wat meer uitgelegd worden wat het doel is van 

deze rubrieken. Ook voor ons was dit niet onmiddellijk duidelijk. Daarnaast hadden we tijdens de acht 

therapieweken één testkind voor wie zelfs stap één nog te moeilijk was. Ook wanneer we de snelheid 

aanpasten, bleef het moeilijk. Het zou dan ook beter zijn om een extra tegel aan te maken waar de 

letters geïsoleerd kunnen herhaald worden. In de handleiding konden we echter geen suggesties vinden 

voor leerlingen die uitvallen. Dit zien we dan ook als een werkpunt.
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3 Onderzoeksresultaten

3.1  Is  er  een  significant  verschil  tussen  de  resultaten  van  de  testgroep  en 

controlegroep op de verschillende leestests in september (pre) en december (post)?

3.1.1 Is er een significante vooruitgang in de resultaten van de testgroep en controlegroep op de 

EMT- HCO in september (pre) en december (post)?

Tabel 1: De pre- en posttest ruwe scores van controlegroep en testgroep op EMT- HCO

_______________________________________________________________________________

M SD P ≤ .05*

_______________________________________________________________________________

controlegroep 6,857 4,661 <0,0001*

testgroep 13,650 6,201 <0,0001*

Fig. 1 Grafiek met pre- en postresultaten van EMT- HCO

Om na te gaan of er een significante vooruitgang is tussen de resultaten op de EMT- HCO van de kinderen 

uit  de testgroep en controlegroep voerden we een gepaarde T- test uit.  We maken gebruik van een 

gepaarde test, omdat we de pre- en postresultaten aan elkaar kunnen koppelen. Ook doordat we met 

twee groepen werken, maken we gebruik van een T- test. 
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De test wees uit dat er een significante vooruitgang is in de controlegroep van 6,857 (t= 6.741, df= 20, p 

<0.001). Ook in de testgroep is er een significante vooruitgang merkbaar van 13.650 (t= 9.845, df= 19, 

p<0.001).  

Besluit: Er is een vooruitgang zowel bij  de testgroep als controlegroep op de EMT- HCO. We merken 

echter een grotere vooruitgang bij de testgroep. Deze groep gaat bijna het dubbele vooruit.

3.1.2.  Is  er  een  significante  vooruitgang  in  de  standaardscores  van  de  testgroep  en  

controlegroep op de Klepel in de testafname van september (pre) en december (post)?

 

Tabel 2: De pre- en posttest standaardscores van controlegroep en testgroep op Klepel (vgl juni 1ste lj.

(pre) en januari 2de lj. (post)) 

_______________________________________________________________________________

M SD P ≤ .05*

_______________________________________________________________________________

controlegroep - 1,714 1,419 <0,001*

testgroep - 0,450 1,395 0,165*

Fig. 2 Grafiek pre- en poststandaardscores van de Klepel

Ook hier gebruiken we de gepaarde T- test om na te gaan of er een significante vooruitgang is tussen de 

pre- en postresultaten op de Klepel van de kinderen uit de test- en controlegroep. 

In september vergeleken we de resultaten met normscores voor juni 1ste leerjaar. In december maakten 

we een vergelijking met de normscores voor januari 2de leerjaar. Daardoor was er een achteruitgang 

merkbaar. Dit is te verklaren door de strengere normering voor kinderen in het 2de leerjaar. Wanneer we 

bij de kinderen de ruwe scores vergeleken tussen september en december merkten we echter wel een 

vooruitgang. 
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De test wees uit dat er een significante achteruitgang is in de controlegroep van 1,714 (t= 5,535, df= 

20, p <0.001). Ook in de testgroep is er een significante achteruitgang merkbaar van 0,450 (t= 1,443, 

df= 19, p<0.001). 

Besluit: We zien dat de testgroep een kleinere achteruitgang maakt dan de controlegroep. We kunnen 

besluiten dat de testgroep het best scoort op de Klepel. We merken ook dat kinderen uit de controlegroep 

op de pretest hogere resultaten halen dan de testgroep, maar dat de testgroep op de posttest hoger 

scoort. 

3.1.3. Is er een significante vooruitgang tussen de resultaten van de testgroep en controlegroep 

op de DMT in september (pre) en december (post)?

Tabel 3: De pre- en posttest ruwe scores van controlegroep en testgroep op DMT 1

_______________________________________________________________________________

M SD P ≤ .05*

_______________________________________________________________________________

controlegroep 5,619 10,925 0,029*

testgroep 19,350 10,664 <0,001*

Fig. 3 Grafiek met pre- en postresultaten van DMT 1

Om de DMT- scores te kunnen vergelijken, gebruikten we de gepaarde T- toets. We gingen na of er een 

significante vooruitgang was tussen de pre- en postresultaten van de DMT tussen de kinderen uit de 

testgroep en controlegroep. 
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De test wees uit dat er een significante vooruitgang is van de controlegroep van 5.619 (t= 2.357, df= 20, 

p =0.029). Ook in de testgroep is er een significante vooruitgang merkbaar van 19.350 (t= 8.115, df= 

19, p<0.001). 

Tabel 4: De pre- en posttest ruwe scores van controlegroep en testgroep op DMT 2

_______________________________________________________________________________

M SD P ≤ .05*

_______________________________________________________________________________

controlegroep 7,952 10,970 0,003*

testgroep 17,400 9,276 <0,001*

Fig. 4 Grafiek met pre- en postresultaten van DMT 1, DMT 2 en DMT 3

Om de DMT- scores te kunnen vergelijken, gebruikten we de gepaarde T- toets. We gingen na of er een 

significante vooruitgang was tussen de pre- en postresultaten van de DMT tussen de kinderen uit de test- 

en controlegroep. 

De test wees uit dat er een significante vooruitgang is van de controlegroep van 7,952 ((t= 3,322 df= 

20, p =0.003). Ook in de testgroep is er een significante vooruitgang merkbaar van 17,400 (t= 6,965, 

df= 19, p<0.001). 
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Tabel 5: De pre- en posttest ruwe scores van controlegroep en testgroep op DMT 3

_______________________________________________________________________________

M SD P ≤ .05*

_______________________________________________________________________________

controlegroep 6,000 6,261 <0,001*

testgroep 11,450 7,352 <0,001*

Fig. 5 Grafiek met pre- en postresultaten van DMT 1, DMT 2 en DMT 3

Om de DMT- scores te kunnen vergelijken, gebruikten we de gepaarde T- toets. We gingen na of er een 

significante vooruitgang is tussen de pre- en postresultaten op de DMT tussen de kinderen uit de test- en 

controlegroep. 

De test wees uit dat er een significante vooruitgang is in de controlegroep van 6,000 (t= 4,392, df= 20, p 

<0.001). Ook in de testgroep is er een significante vooruitgang merkbaar van 11,450 (t= 6,965, df= 19, 

p<0.001). 

Besluit: Er is een significante vooruitgang bij de test- en controlegroep op de DMT- tests. We merken 

echter ook hier een veel grotere vooruitgang bij de testgroep. We zien dat de resultaten op DMT 1 hoger 

liggen dan de resultaten op DMT 2 en DMT 3. Dit is te wijten aan de moeilijkheidsgraad van de tests. 

DMT 3 bestaat uit meerlettergrepige woorden en is bijgevolg moeilijker dan DMT 1 en DMT 2. 
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3.2. Is er een significant verschil tussen de resultaten van de meisjes en jongens op de 

verschillende leestests in september (pre) en december (post)?

3.2.1. Is er een significant verschil tussen de resultaten van de meisjes en jongens op 

de EMT- HC0 in september (pre) en december (post)? 

Tabel 6: Vergelijking pre- en posttest ruwe scores tussen meisjes en jongens op de EMT- HCO

_______________________________________________________________________________

PRE MD SD P ≤ .05*

_______________________________________________________________________________

jongens 0,250 4,160 0,952

meisjes 0,250 4,139 0,952

_______________________________________________________________________________

POST MD SD P ≤ .05*

_______________________________________________________________________________

jongens -0,082 4,588 0,986

meisjes -0,082 4,580 0,986

Fig. 6 Grafiek van de pre- en postresultaten op de EMT- HCO van

alle jongens en meisjes Fig.  7  Grafiek  van de pre-  en postresultaten op de  

EMT- HCO van alle 19 meisjes en 20 jongens

Om te kunnen aanduiden of er een significant verschil is tussen de resultaten van de jongens en meisjes 

hebben we de gegevens in een ongepaarde T- test ingevoerd. We gebruikten een ongepaarde test omdat 

het geslacht niet aan elkaar kan gekoppeld worden. Aangezien we met twee groepen werken, maken we 

gebruik van een T- test. 
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In figuur 6 ziet u een vergelijking van de resultaten van 22 jongens en 19 meisjes.

In figuur 7 vindt u de resultaten terug van 19 meisjes en 20 jongens. Er waren twee jongens met AVI 8, 

één uit de controlegroep en één uit de testgroep. Dit AVI- niveau is gebaseerd op hun scores van de EMT- 

HCO. Door hun hoog AVI- niveau gaven de resultaten een vertekend beeld. In de volgende grafieken 

hebben we de resultaten van jongens met AVI 8 ook eruit gefilterd, zodat we een duidelijk beeld krijgen. 

De test wees uit dat zowel jongens als meisjes een vooruitgang boeken op de EMT- HCO. Er is echter 

geen verschil in vooruitgang met betrekking tot het geslacht. Bij de pretest: jongens (t= 0,060, df= 37, 

p=0,952), meisjes (t= 0,060, df= 36,260, p=0,952) en bij de posttest: jongens (t= -0,018, df= 37, p= 

0,986), meisjes (t= -0,018, df= 36,992, p= 0,986).

Besluit: Uit bovenstaande tabel blijkt dat er geen significant verschil is tussen de resultaten van jongens 

en meisjes op de EMT- HCO (p> 5%). Uit de grafiek kunnen we echter wel een grote vooruitgang afleiden 

van hun ruwe scores. 

3.2.2. Is er een significant verschil tussen de resultaten van de meisjes en jongens op de Klepel 

in september (pre) en december (post)? 

Tabel 7: Vergelijking pre- en posttest ruwe scores tussen meisjes en jongens op de Klepel

_______________________________________________________________________________

PRE MD SD P ≤ .05*

_______________________________________________________________________________

jongens 2,332 2,995 0,441

meisjes 2,332 2,962 0,437

_______________________________________________________________________________

POST MD SD P ≤ .05*

_______________________________________________________________________________

jongens -0,489 3,635 0,894

meisjes -0,489 3,606 0,893
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Fig. 8 Grafiek met de pre- en postresultaten van alle jongens en meisjes op de Klepel

Om te kunnen aanduiden of er een significant verschil is tussen de resultaten van de jongens en meisjes 

hebben we de gegevens in een ongepaarde T- test ingevoerd. We gebruikten een ongepaarde test omdat 

het geslacht niet aan elkaar gekoppeld kan worden. Aangezien we met twee groepen werken, maken we 

gebruik van een T- test. 

De test wees uit dat zowel jongens als meisjes volgens hun ruwe scores een vooruitgang boeken op de 

Klepel. Er is echter geen verschil in vooruitgang met betrekking tot het geslacht. Bij de pretest: jongens 

(t=0,778, df=37, p= 0,441), meisjes (t= 0,787, df= 32,313, p= 0,437) en bij de posttest: jongens (t= -

0,135, df= 37, p= 0,894), meisjes (t= -0,136, df= 34,860, p= 0,893). 

Besluit: Er is geen significant verschil tussen de resultaten van de jongens en meisjes op de Klepel (p> 

5%). Dit kunnen we afleiden uit bovenstaande tabel. 

3.2.3. Is er een significant verschil tussen de resultaten van de meisjes en jongens op de DMT in 

september (pre) en december (post)? 

Tabel 8: Vergelijking pre- en posttest ruwe scores tussen meisjes en jongens op de DMT 1, DMT 2 en 

DMT 3

_______________________________________________________________________________

PRE DMT1 MD SD P ≤ .05*

_______________________________________________________________________________

jongens -0,408 6,401 0,950

meisjes -0,408 6,381 0,949

_______________________________________________________________________________

POST DMT1 MD SD P ≤ .05*

_______________________________________________________________________________

jongens -1,179 6,423 0,855

meisjes -1,179 6,428 0,855 46



_______________________________________________________________________________

PRE DMT2 MD SD P ≤ .05*

_______________________________________________________________________________

Jongens 1,366 5,630 0,810

meisjes 1,366 5,608 0,809

_______________________________________________________________________________

POST DMT2 MD SD P ≤ .05*

_______________________________________________________________________________

jongens 0,900 6,739 0,894

meisjes 0,900 6,733 0,894

_______________________________________________________________________________

PRE DMT3 MD SD P ≤ .05*

_______________________________________________________________________________

jongens 1,218 3,911 0,757

meisjes 1,218 3,879 0,755

_______________________________________________________________________________

POST DMT3 MD SD P ≤ .05*

_______________________________________________________________________________

jongens 1,253 4,575 0,786

meisjes 1,253 4,536 0,784

Fig. 9 Grafiek van de pre- en postresultaten van alle jongens en meisjes op de DMT 1, DMT 2 en DMT 3
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Om te kunnen aanduiden of er een significant verschil is tussen de resultaten van de jongens en meisjes 

hebben we de gegevens in een ongepaarde T- test ingevoerd. We gebruikten een ongepaarde test omdat 

het geslacht niet aan elkaar gekoppeld kan worden. Aangezien we met twee groepen werken, maken we 

gebruik van een T- test. 

De test wees uit dat zowel jongens als meisjes volgens hun ruwe scores een vooruitgang boeken op de 

DMT1, DMT 2 en DMT 3. Er is echter geen verschil in vooruitgang met betrekking tot het geslacht. 

DMT 1: Bij de pretest: jongens (t=-0,064, df= 37, p=0,950), meisjes (t=-0,064, df=36,831, p=0,949) 

en bij de posttest: jongens (t=-0,184, df=37, p=0,855), meisjes (t=-0,183, df=36,747, p=0,855).

DMT 2: Bij de pretest: jongens (t=0,243, df=37, p=0,810), meisjes (t=0,244, df=36,627, p=0,809) en 

bij de posttest: jongens (t=0,134, df=37, p=0,894), meisjes (t=0,134, df=36,990, p=0,894).

DMT 3: Bij de pretest: jongens (t=0,312, df=37, p=0,757), meisjes (t=0,314, df=34,733, p=0,755) en 

bij de posttest: jongens (t=0,274, df=37, p=0,786), meisjes (t=0,276, df=34,453, p=0,784).

Besluit: Ook hier kunnen we besluiten dat er geen significant verschil is tussen de resultaten van de 

jongens en meisjes op de DMT. Dit is zowel bij DMT 1, DMT 2 als DMT 3. 
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4 Discussie

Met dit onderzoek werd geprobeerd om een antwoord te geven op verschillende onderzoeksvragen met 

betrekking tot het vlotter leren lezen met behulp van het webgestuurd computerprogramma ACABO. In 

eerste instantie gingen we na of er een significant verschil bestaat tussen de testgroep en controlegroep 

op de verschillende leestests in september (pre) en december (post). Uit alle testresultaten is gebleken 

dat zowel de controle- als  testgroep met hun scores significant vooruit  zijn gegaan. Deze resultaten 

stroken met hetgeen men zou verwachten. Wat we echter wel merken is dat de testgroep steeds een 

grotere  vooruitgang  maakte  dan  de  controlegroep.  Hieruit  kunnen  we  besluiten  dat  de  acht  weken 

therapie met het computerprogramma ACABO de kinderen heeft geholpen om vlotter te leren lezen. We 

moeten  wel  rekening  houden  met  het  feit  dat  buitenexperimentele  factoren  dit  onderzoek  kunnen 

beïnvloed hebben. Zo is het mogelijk dat de testgroep ook thuis meer aandacht besteedde aan het lezen. 

Verder onderzoek is dan ook aangewezen op een grotere groep kinderen. Deze resultaten kunnen we 

moeilijk vergelijken met andere onderzoeken omdat dergelijke onderzoeken meestal worden uitgevoerd 

bij kinderen met leesstoornissen. Binnen de literatuur hebben we er dan ook geen verdere gegevens over 

gevonden.

Daarnaast werd nagegaan of er een significant verschil bestaat tussen jongens en meisjes wat betreft de 

totale score op de verschillende leestests. In onze steekproef vonden we geen significante verschillen 

tussen  de  scores  van  jongens  en  meisjes.  Uiteraard  moeten  we  dit  met  de  nodige  voorzichtigheid 

interpreteren daar het maar om een beperkte groep jongens en meisjes ging. Uit enkele literatuurstudies 

(Poot, 2010; Klasse 2010) blijkt dat meisjes beter kunnen lezen dan jongens. Uit ons onderzoek blijkt 

echter dat het verschil in resultaten van de meisjes en jongens te klein is om significant te zijn. We 

kunnen dus besluiten dat meisjes en jongens even goed kunnen lezen. De tegenstrijdigheid met de 

literatuur  kan te  verklaren zijn vanuit  het feit  dat het  bij  ons om een veel kleinere testgroep ging. 

Daarnaast hebben we de kinderen slechts gedurende een korte periode gevolgd, wat de resultaten zeker 

heeft beïnvloed. Daarenboven werd in bovenstaande onderzoeken vooral de hersenactiviteit onderzocht 

en niet specifiek het lezen. 

Aan het onderzoek zijn ook enkele beperkingen gekoppeld. Onze proefpersonen kwamen hoofdzakelijk uit 

West-  en Oost-Vlaanderen.  Om een betere representativiteit  van de steekproef  te benaderen,  is  het 

aangewezen om een meer geografisch gespreide steekproef  te  nemen zodat alle  Vlaamse provincies 

vertegenwoordigd  zijn.  De  grootte  van  onze  steekproef  was  relatief  klein  om  onze  bevindingen 

onmiddellijk  te  kunnen  veralgemenen  naar  de  totale  populatie  van  7-8-jarige  kinderen.  Daarnaast 

bestond onze proefgroep uitsluitend uit zich normaal ontwikkelende kinderen. Hierdoor zijn de resultaten 

van ons onderzoek enkel van toepassing op hen. In de toekomst lijkt het ons dan ook aan te raden om 

hetzelfde onderzoek op hetzelfde tijdstip uit te voeren bij kinderen met leesstoornissen. Op die manier 

kan er nagegaan worden of het programma eveneens hulp biedt aan dergelijke kinderen. Mogelijks kan 

ook de korte therapieperiode de resultaten beïnvloeden. Wij raden aan om onderzoek over een langere 

periode te spreiden, zo kan de therapie voor nog hogere resultaten zorgen. 
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Tot slot kunnen we de testresultaten van onze proefgroep enkel  vergelijken met resultaten van een 

controlegroep die geen enkele vorm van extra therapie heeft gekregen. We kunnen dus geen vergelijking 

maken met kinderen die  wel  extra  gestimuleerd werden op woordniveau.  Een aanrader  voor  verder 

onderzoek zou dus kunnen zijn om een extra testgroep in te schakelen die therapie krijgt op woordniveau 

verschillend van therapie met educatief softwaremateriaal. 
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5 Casusbespreking

5.1 Anamnese

J. is een 8-jarig meisje uit de Vrije Basisschool 'Het Nestkastje' te Dikkebus. Ze zat op het moment van 

de testafname in het tweede leerjaar en heeft een didactische leeftijd van elf maanden. J. heeft volgens 

de juf geen opmerkelijke problemen in de klas. Ze heeft ook nooit eerder logopedische therapie gekregen 

en vindt het leuk om bij de logopedist te komen. 

5.2 Testresultaten

5.2.1 September 2009

HCO Klepel DMT 1 DMT 2 DMT 3

59 (AVI 6) 31 75 (A) 60 (A) 26 (B)

5.2.2 December 2009

HCO Klepel DMT 1 DMT 2 DMT 3

70 (AVI 7) 38 100 (A) 85 (A) 43 (B)

5.3 Therapie

Week 1

Aangezien J. op de testafname reeds een hoge score behaalde en vlot las, kon er al vrij hoog in het 

stappenblad gestart worden. Het instapniveau werd bepaald aan de hand van haar scores op de DMT. Het 

was niet gemakkelijk om het beginniveau te bepalen omdat dit niet specifiek in de handleiding aan bod 

komt.  De eerste  therapie  las  J.  op stap 33.  Omdat het  tempo iets  te hoog was,  werd er een stap 

teruggekeerd. De fouten die tijdens de tabs werden gelezen, werden op een apart blad genoteerd en 

nadien  overlopen.  Tijdens  het  lezen  van  de  verschillende  tabs  kwamen  er  een  aantal  specifieke 

problemen aan het licht. J. had moeite met clusters, tweeklanken en open en gesloten lettergrepen. De 

volgende therapieën zullen we hierop terugkomen. 

Week 2

Tijdens de tweede week kon J. op het tempo van stap 35 lezen. Eerst werden er drie tabs doorlopen. De 

laatste tab werd niet meer doorlopen omdat de concentratie van J. te sterk gedaald was. Tab vier zal dus 

in week drie worden hernomen. De fouten die tijdens de tabs werden gelezen, werden op een apart blad 

genoteerd  en  nadien  overlopen.  Na  tab  drie  werd  er  gewerkt  op  het  niveau  'Verdiepend':  open  en 

gesloten lettergrepen. De therapie werd beëindigd met een spelletje op de dierentegel van de krokodil. 

Daar moest J. de woorden sorteren naar doelklanken ei/ie. J. vond dit heel leuk, vooral omdat ze zelf ook 

de computer mocht bedienen. 51



Week 3

Er werd gestart met tab vier van stap 35, daarna werden tab één en tab twee van stap 36 ook nog 

gelezen. De fouten die tijdens de tabs werden gelezen, werden op een apart blad genoteerd en nadien 

overlopen.  Daarna  werd  er  overgegaan  naar  een  oefening  op  open  en  gesloten  lettergrepen  in  het 

verdiepende luik. J. had veel problemen met finale cluster st/ts. Om dit te trainen werd er gewerkt met 

het stappenplan: problemen met st/ts  onderdeel  kennen.  De therapie werd afgesloten met een doe- 

oefening st/ts op woordniveau.

Week 4

Deze week werd er gestart met het herhalen van de flitsoefening st/ts op grafeemniveau en woordniveau 

op het tabblad stappenplan. Vervolgens werden tab drie en tab vier van stap 36 gelezen. De fouten die 

tijdens de tabs werden gelezen, werden op een apart blad genoteerd en nadien overlopen. Hieruit bleek 

dat J. wat problemen had met clusters waardoor er hierop verder werd geoefend (de clustertraining kan 

teruggevonden worden onder de walvistegel). Er werd gewerkt op niveau twee. De wr – vr moesten 

aangeleerd worden, de andere clusters gingen vrij vlot. De therapie werd beëindigd met een spel waarbij 

woorden met korte en lange klanken moesten gesorteerd worden. Dit lukte zeer goed en J. vond het een 

leuk spel.

Week 5

J. las de vier tabs op stap 37. De fouten die tijdens de tabs werden gelezen, werden op een apart blad 

genoteerd  en  nadien  overlopen.  Daarna  werd  er  een  oefening  op  open  en  gesloten  lettergrepen 

uitgevoerd waarbij J. af en toe als herhaling de regel luidop moest verwoorden. Daarna werd er opnieuw 

geoefend op clusterniveau  (CC-type:  initieel  st/sp).  J.  substitueert  nog  vaak  ie/ei,  daarom werd  de 

therapie beëindigd met een doe- oefening op ie/ei.

Week 6

J. doorliep stap 38 volledig. De fouten die tijdens de tabs werden gelezen, werden op een apart blad 

genoteerd en nadien overlopen. Vervolgens werd er opnieuw geoefend op open en gesloten lettergrepen 

omdat J. daar blijft fouten bij maken. Ze moet telkens de regel verwoorden. Daarna werd ie/ei herhaald 

op woordniveau. De therapie werd beëindigd met een spel op open en gesloten lettergrepen. 

Week 7

Er werd gestart met het doorlopen van stap 39. Er werden slechts twee tabs gelezen omdat J. opnieuw 

veel fouten maakte op finale st/ts. De fouten die tijdens de tabs werden gelezen, werden op een apart 

blad  genoteerd  en  nadien  overlopen.  Doordat  J.  problemen  had  met  finale  st/ts  werd  er  een  doe- 

oefening uitgevoerd die teruggevonden kan worden bij tabblad stappenplan. Ook de clusters werden kort 

herhaald. 
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Week 8

De therapie begon met het doorlopen van tab drie en tab vier van stap 39. Tijdens de laatste therapie 

werd er veel gewerkt op ie/ei en st/ts omdat dit de voornaamste problemen waren. 

Om de st/ts in te oefenen op woordniveau werd het 'jokerspel' gespeeld. J. kreeg vijf kaartjes. Telkens als 

ze bij zichzelf de fout ontdekte, mocht ze een kaartje inleveren en rekende ik het woord alsnog correct. 

Wanneer ze niet tot zelfcorrectie kwam, moest ze een extra woordenrij lezen. J. vond dit een leuk spel. 

5.4 Besluit

Op het  einde van de acht  weken therapie  werd de  mening van J.  omtrent  het  werken met ACABO 

bevraagd. Ze vond het lezen soms wat langdradig, maar de spelletjes maakten voor haar alles goed. 

Met behulp van dit programma werd er gewerkt op J. haar specifieke problemen. Daardoor leest ze niet 

alleen vlotter, maar ook veel correcter. J. las volgens de EMT- HCO in september op AVI 6. Na de 8 weken 

therapie met ACABO las ze volgens de normen van de EMT- HCO op AVI 7. Tijdens deze 8 weken is ze 

(volgens de EMT- HCO) één AVI- niveau vooruit gegaan. 
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Algemeen besluit

ACABO is een webgestuurd computerprogramma dat gegroeid is vanuit een logopedische praktijk ten 

gevolge van een tekort aan programma's voor het technisch lezen. 

De  onderzoeksresultaten  toonden  aan  dat  het  webgestuurd  computerprogramma  ACABO  effectief 

kinderen  zonder  leesstoornissen  helpt  om vlotter  te  leren  lezen.  In  tegenstelling  tot  wat  we  in  de 

literatuur gevonden hebben, kunnen we uit onze resultaten besluiten dat het geslacht geen invloed heeft 

op vlak van technisch lezen. Jongens en meisjes kunnen volgens onze bevindingen dus even goed lezen. 

Tegenwoordig  worden  er  veel  computerprogramma's  gebruikt  om  leerstoornissen  aan  te  pakken. 

Aangezien de computer een steeds belangrijker medium wordt, willen we dan zeker ook ACABO promoten 

om te gebruiken binnen de leestherapie. Uit eigen ervaring vinden we ACABO een goed programma om 

het technisch lezen te trainen. Toch lijkt het ons beter om het programma niet als dè enige oplossing te 

zien. Er zijn nog heel wat andere mogelijkheden om het technisch lezen te trainen. Daarom zien we het 

eerder als  een aanvullende hulp binnen de logopedische praktijk.  Ouders  en leerkrachten zouden er 

eveneens van gebruik kunnen maken om het lezen bij kinderen te stimuleren. 

Door dit onderzoek zijn er een aantal verbeterpunten van dit programma naar voren gekomen. Mevrouw 

Praet M. heeft ondertussen al heel wat aanpassingen gedaan, zodat het programma zo optimaal mogelijk 

wordt. Momenteel is het programma nog niet op de markt omdat mevrouw Praet M. nog steeds bezig is 

met het uitbreiden van de mogelijkheden. Eens het op de markt zal zijn, zijn we er zeker van dat het zijn 

efficiëntie zal bewijzen. 

Kortom, ACABO kan in de logopedische praktijk gebruikt worden als een aanvullend programma om het 

technisch lezen bij kinderen te bevorderen. 
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Bijlage 1

BACHELOR IN DE LOGOPEDIE EN DE AUDIOLOGIE

                   AFSTUDEERRICHTING LOGOPEDIE

Beste mijnheer de directeur
Beste mevrouw de directrice

Wij zijn Tine Denolf en Sofie De Roo en zitten in ons laatste jaar logopedie aan de Arteveldehogeschool te 
Gent. In het kader van onze bachelorproef houden we een onderzoek om na te gaan of kinderen vlotter 
kunnen lezen na het volgen van een webgestuurd computerprogramma. Aan de hand van de resultaten 
uit dit onderzoek kunnen kinderen met leesproblemen in de toekomst al dan niet efficiënter geholpen 
worden.

Om ons onderzoek uit te voeren zijn we op zoek naar 40 kinderen uit het tweede leerjaar (zonder verdere 
stoornissen zoals dyslexie e.d.). Aangezien we met twee zijn, kunnen we elk 20 kinderen testen. Hiervoor 
voorzien we twee testmomenten: de eerste in september 2009 en de tweede in december 2009. We 
nemen daarbij drie leestests af met name de Eén- minuut- test (EMT), de Klepel en de Drie-Minuten-
Toets (DMT). Vervolgens krijgt de helft van de geteste kinderen gedurende 8 weken wekelijks 25 minuten 
leestherapie met het webgestuurd computerprogramma ACABO (liefst op school). De andere helft geldt 
als controlegroep. Door de resultaten van september te vergelijken met die van december kunnen we 
nagaan of er een significant verschil is. Alle tests worden individueel afgenomen. 

Op dit moment zoeken we nog naar 10 kinderen uit het tweede leerjaar die gedurende 8 weken bereid 
zijn de leestherapie te volgen.
Graag hadden wij geweten of wij  op uw medewerking mogen rekenen om één klas van het tweede 
leerjaar te benutten in het kader van dit onderzoek. We zouden ons dan ook heel graag persoonlijk willen 
komen voorstellen. 

Dank bij voorbaat

Tine Denolf en Sofie De Roo

Tine Denolf
Processieweg 18
8000 Brugge
0495/ 16 46 88
Tine.Denolf@student.arteveldehs.be

Sofie De Roo
Dikkebusseweg 512
8900 Ieper 
0494/ 64 77 88
Sofie.DeRoo@student.arteveldehs.be
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Bijlage 2

BACHELOR IN DE LOGOPEDIE EN DE AUDIOLOGIE

                   AFSTUDEERRICHTING LOGOPEDIE

Beste mevrouw, meneer

Wij  zijn  Tine  Denolf  en  Sofie  De  Roo  en  zitten  in  ons  laatste  jaar  logopedie  aan  de 
Arteveldehogeschool te Gent. In het kader van onze bachelorproef houden we een onderzoek 
om  na  te  gaan  of  kinderen  vlotter  kunnen  lezen  na  het  volgen  van  therapie  met  een 
webgestuurd computerprogramma. Aan de hand van de resultaten uit dit onderzoek kunnen 
kinderen met leesproblemen in de toekomst al dan niet efficiënter geholpen worden.

Voor ons onderzoek hebben we 40 kinderen nodig uit het 2de leerjaar. We hebben 20 kinderen 
nodig voor een testgroep en nog eens 20 voor een controlegroep. In de loop van september 
2009 zullen van alle kinderen 3 leestests afgenomen worden, namelijk de Eén- minuut- test 
(EMT),  de  Klepel  en  de  Drie-Minuten-Toets  (DMT).  Na het  afnemen van de  testen zal  de 
testgroep gedurende 8 weken wekelijks een half uur therapie krijgen met het webgestuurd 
computerprogramma ACABO. Dit zal op school gebeuren. Na 8 weken worden alle kinderen 
(zowel de testgroep als de controlegroep), opnieuw worden getest met de 3 leestests.  Zo 
zullen  we  weten  of  het  programma helpt  om kinderen vlotter  te  leren lezen.  Alles  wordt 
afgenomen tijdens de schooluren. Alle gegevens worden uiteraard in het kader van de wet op 
de privacy strikt anoniem verwerkt.

Graag hadden wij geweten of we op uw medewerking mogen rekenen om uw kind gedurende 
10 weken bij ons onderzoek te mogen betrekken? Wij vragen u dan ook om onderstaande 
strook in te vullen en mee te geven met uw kind, zodat hij/zij de strook kan afgeven aan de 
leerkracht  ten laatste op  woensdag 16 september  2009.  Indien u  niet  wenst  deel  te 
nemen aan ons onderzoek, gelieve ook de strook in te vullen en mee te geven aan uw kind. 

Mocht u nog vragen of bedenkingen hebben omtrent dit onderzoek, dan kan u ons steeds 
contacteren via mail: Tine.Denolf@student.arteveldehs.be

 Sofie.DeRoo@student.arteveldehs.be

Alvast bedankt,

Tine Denolf en Sofie De Roo

Ik, mevr/dhr. ………………………………………………........................., ouder van 
…............................................................ uit klas ….............................. aan 
de...............................................................................(naam van de school)

o Geef aan dat mijn kind mag deelnemen aan de tests in het kader van het onderzoek van de 
Arteveldehogeschool Gent. 

o Wens liever niet mee te werken aan dit onderzoek
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