
47

Artikels

Logopedie maart-april 2012

GECOMPUTERISEERDE ONDERSTEUNING VAN HET LEZEN: EEN GOED IDEE? 

Magda Praet1, Veerle Van Vooren3, Tine Denolf3, Sofie De Roo3 en Annemie Desoete2

 1 www.acabo.be

 2 Universiteit Gent associatieonderzoekgroep leerstoornissen

 3 Artevelde Hogeschool Gent

Therapeutisch handelen houdt in dat we voortdurend reflecteren over ons werk als hulpverlener. Is deze of gene aanpak wel effectief ? 
Binnen dit artikel willen we nagaan of een computerprogramma erin slaagt het technisch lezen van kinderen te laten toenemen. Vier 
studies werden opgezet via een experimenteel design met toevallige toewijzing.
Uit deze vier studies bleek dat kinderen er inderdaad beter in slaagden om bestaande woorden te lezen. Verder bleek dat alle kinderen 
vooruitgingen door te oefenen op lezen maar dat kinderen die het leesprogramma doorlopen hebben een grotere vooruitgang boekten 
dan kinderen die het niet doorlopen hebben. Kinderen die expliciet werkten op de decodeervaardigheden gingen sneller lezen en 
konden langere woorden fragmenteren. Computerondersteunde therapie op technisch lezen lijkt dus bij normale lezers en kinderen 
met dyslexie waardevol. 
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Inleiding
Technisch lezen
Lezen kan omschreven worden als een vaardigheid in het 
verwerken van specifieke vormen van kennis, zoals or-
thografische, morfologische en fonologische kennis (van 
der Leij, 2003). Technisch lezen is dan het proces van de-
coderen en grafeem-foneem koppeling, waar kinderen 
steeds vaardiger in worden en waar het proces steeds 
meer geautomatiseerd gaat verlopen 

Drie leescircuits betrokken bij het technisch lezen op 
woordniveau
Het technisch lezen kunnen we op drie locaties in de 
hersenen situeren. Er is een posterieur leescircuit 
(achteraan in de hersenen) en een anterieur leescir-
cuit (vooraan). Het achterste circuit heeft twee stromen: 
een ventrale stroom en een dorsale stroom. De dorsa-
le stroom enerzijds wordt gebruikt voor het lezen van 
pseudowoorden en laagfrequente woorden. De ventrale 
stroom anderzijds wordt gebruikt om bekende woorden 
vlot te lezen. Het voorste circuit wordt vooral gebruikt om 
klanken te vormen. Wellicht speelt het een gelijkaardige 
rol als het dorsale posterieure circuit, namelijk het om-
zetten van de geschreven taal in klanken. 

Drie fasen in het ontwikkelen van accuraat en vlot tech-
nisch lezen
Het ontwikkelen van een goede leesvaardigheid verloopt 
in fasen. We onderscheiden het verwerven van de voor-
bereidende leesvaardigheden, het aanvankelijk lezen en 
gevorderd of voortgezet lezen (Van der Leij, 2003). 

Figuur 1. Overzicht van de hersengebieden die betrokken zijn 

bij het lezen (Desoete et al., 2010, blz 10).

De voorbereidende leesvaardigheden
Een kind leert niet van de ene dag op de andere lezen. 
In dit kader heeft men het over de voorbereidende lees-
vaardigheden (De Weerdt et al., 2009; Van der Leij, 2003), 
maar ook ruimer over de ontluikende geletterdheid (Al-
lor, 2002; Badian, 1999; Schatschneider & Torgesen, 
2004; Van der Leij, 2003). Eén van de voorbereidende 
leesvaardigheden is de ‘zingeving’ waardoor kleuters in-
zien dat geschreven taal een bepaalde functie heeft (Van 
Vreckem et al., 2004). Een tweede essentiële voorberei-
dende leesvaardigheid is de vaardigheid om te komen tot 
‘objectivatie’ doordat men in staat is om na te denken 
over de vormkenmerken van de taal zoals over de lengte 
van een woord (Van der Leij, 2003; Van Vreckem et. al., 
2004). Daarnaast benadrukt men van in de jaren tachtig 
al het belang van het fonologisch bewustzijn (Allor, 2002; 
Boets, 2006; Ruijssenaars, 2001; Van Vreckem et al., 
2004). Om vlot te kunnen lezen moeten kinderen verder 
over een voldoende ruime woordenschat en een voldoen-
de vaardige articulatie beschikken. Ook lijken perceptu-

Keywords
Behandeling, lezen, computergestuurde interventie, 
dyslexie

 
 

 
 
 

Drie fasen in het ontwikkelen van accuraat en vlot technisch lezen 
Het ontwikkelen van een goede leesvaardigheid verloopt in fasen. We onderscheiden het verwerven 
van de voorbereidende leesvaardigheden, het aanvankelijk lezen en gevorderd of voortgezet lezen 
(Van der Leij, 2003).  

 
De voorbereidende leesvaardigheden 
Een kind leert niet van de ene dag op de andere lezen. In dit kader heeft men het over de 
voorbereidende leesvaardigheden (De Weerdt et al., 2009; Van der Leij, 2003), maar ook ruimer over 
de ontluikende geletterdheid (Allor, 2002; Badian, 1999; Schatschneider & Torgesen, 2004; Van der 
Leij, 2003). Eén van de voorbereidende leesvaardigheden is de ‘zingeving’ waardoor kleuters inzien 
dat geschreven taal een bepaalde functie heeft (Van Vreckem et al., 2004). Een tweede essentiële 
voorbereidende leesvaardigheid is de vaardigheid om te komen tot ‘objectivatie’ doordat men in staat 
is om na te denken over de vormkenmerken van de taal zoals over de lengte van een woord (Van der 
Leij, 2003; Van Vreckem et. al., 2004). Daarnaast benadrukt men van in de jaren tachtig al het belang 
van het fonologisch bewustzijn (Allor, 2002; Boets, 2006; Ruijssenaars, 2001; Van Vreckem et al., 
2004). Om vlot te kunnen lezen moeten kinderen verder over een voldoende ruime woordenschat en 
een voldoende vaardige articulatie beschikken. Ook lijken perceptuele en fijnmotorische vaardigheden 
voor bijvoorbeeld de auditieve en visuele discriminatie van d/b/p en ie/ei van belang (De Weerdt et al., 
2009; Frost et al., 2005; Lyytinen et al., 2004).  

 
Het aanvankelijk lezen 
We spreken over aanvankelijk lezen in het 1ste en begin 2de leerjaar waarbij kinderen een niveau halen 
van AVI 1-4 in de oudere AVI-normen uitgedrukt en dus van AVI start of M3 –AVI M4 (en dus vlot 
en accuraat twee- en drielettergrepige woorden kunnen lezen) (Van der Leij, 1998).  

 
De klemtoon ligt in deze fase op het ‘spellend’ verwerven van de leestechniek (grafeem-foneem 
koppeling) via het dorsale posterieure leescircuit (Huizenga, 2000). 

 
Het fonologisch coherentiemodel (Bosman & Van Orden, 2003) stelt voorts dat er drie knooppunten 
zijn waartussen een interactie plaatsgrijpt. In de letterknopen leren kinderen de letters (bijvoorbeeld /b/ 
- /a/ - /l/). Die letters worden op een bepaalde manier verklankt als fonemen (foneemknop). Ten slotte 
komt het verklankte woord in de semantische knoop waar het de betekenis van een rond voorwerp om 
mee te voetballen krijgt. Tussen de letterknopen en foneemknopen bestaat er een sterkere band dan 
tussen de letterknopen en semantische kenmerkknopen (zie Figuur 2).  
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ele en fijnmotorische vaardigheden voor bijvoorbeeld de 
auditieve en visuele discriminatie van d/b/p en ie/ei van 
belang (De Weerdt et al., 2009; Frost et al., 2005; Lyytinen 
et al., 2004). 

Het aanvankelijk lezen
We spreken over aanvankelijk lezen in het 1ste en begin 2de 
leerjaar waarbij kinderen een niveau halen van AVI 1-4 
in de oudere AVI-normen uitgedrukt en dus van AVI start 
of M3 –AVI M4 (en dus vlot en accuraat twee- en drielet-
tergrepige woorden kunnen lezen) (Van der Leij, 1998). 

De klemtoon ligt in deze fase op het ‘spellend’ verwerven 
van de leestechniek (grafeem-foneem koppeling) via het 
dorsale posterieure leescircuit (Huizenga, 2000).

Het fonologisch coherentiemodel (Bosman & Van Orden, 
2003) stelt voorts dat er drie knooppunten zijn waartus-
sen een interactie plaatsgrijpt. In de letterknopen leren 
kinderen de letters (bijvoorbeeld /b/ - /a/ - /l/). Die letters 
worden op een bepaalde manier verklankt als fonemen 
(foneemknop). Ten slotte komt het verklankte woord in 
de semantische knoop waar het de betekenis van een 
rond voorwerp om mee te voetballen krijgt. Tussen de 
letterknopen en foneemknopen bestaat er een sterkere 
band dan tussen de letterknopen en semantische ken-
merkknopen (zie Figuur 2). 

Figuur 2. Fonologisch coherentiemodel bij het lezen.

Door steeds opnieuw te lezen, zien kinderen regelma-
tigheden in reeksen van letters, ze zien in de letterreek-
sen en de woorden patronen ontstaan. De leeshandeling 
wordt nu ook verkort omdat lettercombinaties in één keer 
herkend worden. Door de strategie van clusterherken-
ning kunnen ook nieuwe zuivere woorden worden ontcij-
ferd. Door verder te oefenen wordt de verkorting nog ver-
der doorgevoerd en het kind ‘herkent’ het woord direct. 
Op dit moment wordt het ventrale posterieure leescircuit 
gebruikt. Om sterke associaties op clusterniveau te krij-

gen is er nood aan herhaling. Dit wordt omschreven als 
het frequentie-effect (Van der Leij, 2003). 

Het gevorderd lezen
We spreken van gevorderd lezen vanaf AVI 5 of AVI E4 uit-
gedrukt in de nieuwe AVI-termen (eind 2de leerjaar). De 
leestechniek moet nu geautomatiseerd zijn en de nadruk 
komt te liggen op het begrijpen van informatieve teksten 
(Van der Leij, 1998). De begrenzing tussen het aanvan-
kelijk lezen en het voortgezet lezen is niet altijd duidelijk 
maar men spreekt over deze fase eens een kind alle let-
ters beheerst. Kenmerkend voor dit stadium is de toe-
nemende woord-complexiteit en woordlengte, wat een 
morfologische leesstrategie vraagt waardoor leerlingen 
woorddelen kunnen onderscheiden. Voor wat langere 
woorden aangaat, maakt men gebruik van de souplesse 
die bestaat in het hanteren van clusters en spellingspa-
tronen. 

Technische leesproblemen bij dyslexie
De Stichting Dyslexie Nederland (2008) stelt dat men 
kan spreken van dyslexie wanneer de automatisering 
van woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeeldvorming 
(spellen) zich niet, dan wel zeer onvolledig of moeizaam 
ontwikkelt. 

Dyslexie komt minder vaak voor in talen met een dui-
delijke overeenkomst tussen de letters en de uitspraak. 
In talen met een minder duidelijke overeenkomst komt 
dyslexie meer voor. In Spanje en Italië is er sprake van 
een prevalentie van 1 tot 3 %, in Engelstalige gebieden 
loopt het cijfer op tot 20 %. Het Engels is, in tegenstelling 
tot het Italiaans, een orthografisch inconsistente taal. 
Het Nederlands ligt tussen de twee extremen in (je zegt 
‘p’ ‘e’ ‘t’ bij het woord ‘pet’, maar ‘b’ ‘a’ ‘t’ bij het woord 
‘bad’). Dyslexie komt in Vlaanderen voor bij 2 à 10 % van 
de kinderen (Desoete et al., 2010). 

Effectieve instructie bij leesproblemen en dyslexie
Swanson (1999) analyseerde studies i.v.m. de aanpak 
van leerstoornissen en kwam tot de bevinding dat er 
een matig therapie-effect was voor het behandelen 
van technisch lezen van bestaande woorden (effect-
size: 0.65) en pseudowoorden (effectsize: 0.60). Deze 
behandeling was echter succesvoller dan die op spel-
ling (0.55) en rekenen (0.45), maar minder effectief dan 
een interventie op begrijpend lezen (0.81). Hij vond dat 
de methode van de directe instructie en de strategie-
methodiek meest geschikt waren voor het trainen van 
technisch en begrijpend lezen. Specifiek voor het tech-
nisch lezen zou de therapeut moeten starten met de 
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juiste moeilijkheidsgraad en stapsgewijs werken, veel 
herhalen en inoefenen, herhaalde feedback geven on-
der de vorm van juist voorzeggen en het voordoen en 
aandacht besteden aan het correct attribueren. Vol-
gende werkvormen zijn voor het trainen van het tech-
nisch lezen volgens Struiksma (2004) effectief: aparte 
aandacht besteden aan decodeerinstructie en aan het 
leestempo, kort en frequent trainen op vlotheid, veel 
teksten lezen op instructieniveau, herhaald lezen van 
losse woorden en teksten, samen lezen, echo-lezen (de 
therapeut leest een zin of stukje tekst voor terwijl het 
kind dat vervolgens herhaalt), close-reading (therapeut 
leest, laat stiltes vallen waarin het kind het volgende 
woord leest en de therapeut vervolgens verder leest) en 
zelfstandig oefenen. 

Meer in het bijzonder zien we dat, bij kinderen met tech-
nische leesproblemen, er zich in hoge correlatie een ge-
brekkige wisselwerking voordoet op fonologisch, morfo-
logisch en syntactisch plan (Van der Leij, 1983). Er zal 
daarom moeten gewerkt worden aan de fonologische 
representatie van klankclusters, klanken en woorden 
(Elbro, Nielsen, & Petersen, 1994). Automatisatie is bo-
vendien een kwestie van beschikbaarheid en toeganke-
lijkheid (Van der Leij,1998) van de klanken, klankclusters 
en grotere eenheden (woord, lettergreep, morfeem, let-
tercluster). Er zijn ten slotte onderzoekers die pleiten 
voor het bevorderen van abstracte woordrepresentaties 
(Cohen & Dehaene, 2004; McCandliss et all, 2003), terwijl 
anderen opteren voor het oefenen op het vlot herkennen 
van woorden (Nazir, 2000; Nazir et al, 2004).

De bevindingen bij het gebruik van de computer in de 
aanpak van het beter leren lezen, spellen en/of rekenen 
zijn tegenstrijdig. Seo en Bryant (2009) analyseerden bij-
voorbeeld 11 studies omtrent computer-geassisteerde 
instructie. Ze vonden echter geen eenduidige effecten 
van computergeassisteerde instructie op de prestaties 
van kinderen met leerstoornissen. 

Onderzoeksvragen
Binnen deze onderzoekslijn willen we nagaan of we via 
doordachte computergestuurde interventies het tech-
nisch lezen van kinderen kunnen doen toenemen. We 
willen nagaan of normale lezers beter gaan lezen door 
op de computer te oefenen (zie studie 1). Verder willen we 
nagaan of we via de computer één- en meerlettergrepige 
woorden vlotter en accurater kunnen leren lezen (studie 
2 en 3). Ten slotte willen we onderzoeken of computerge-
stuurde interventies effectief zijn bij kinderen met dys-
lexie (studie 4).

Methode en resultaten
Er werden vier studies opgezet om na te gaan of een 
computergestuurde instructie (zie http://www.acabo.be/,  
zie ook de bijdrage specifiek over Acabo verder in dit 
nummer) effectief het technisch lezen kan verbeteren. In 
studie 1 ging het om een vooronderzoek om na te gaan of 
we kinderen (zonder dyslexie) in het 2de leerjaar vlotter 
konden doen lezen via een computergestuurde aanbie-
ding van Acabo. In studie 2 en 3 werden telkens in het 
2de en 3de leerjaar nagegaan of een training met Acabo op 
het vlotter technisch lezen van één- en meerlettergre-
pige woorden effect bleek te hebben. In studie 4 werd dan 
onderzocht of zo’n aanpak ook bij kinderen met dyslexie 
werkzaam was. We geven hier beknopt het overzicht van 
deze studies weer. 

Studie 1 
Het onderzoek betrof 41 kinderen (22 jongens en 19 meis-
jes) uit het tweede leerjaar. De kinderen mochten geen 
comorbide stoornis hebben en nooit logopedische thera-
pie hebben gevolgd. Er konden 40 kinderen weerhouden 
worden om deel te nemen aan dit onderzoek. Deze kinde-
ren werden at random aan een controlegroep en een ex-
perimentele groep toegewezen. De experimentele groep 
kreeg 10 computergestuurde therapiesessies op tech-
nisch lezen. De controlegroep kreeg op dat moment een 
traditioneel leesaanbod (het gewone lezen in de klas). Er 
was een pretestmeting en een posttestmeting. De testing 
gebeurde met de EMT/Klepel.

De technische leesvaardigheid van bestaande woorden 
werd gemeten door de EMT (Eén-minuut-test; Brus & 
Voeten, 1999). Men kan de woorden van de EMT via zo-
wel de dorsale als via de ventrale leesroute lezen. De 
EMT (Brus & Voeten, 1999) werd genormeerd op 699 
leerlingen uit het basisonderwijs. De betrouwbaarheid, 
begripsvaliditeit en normering worden als goed beoor-
deeld door de Cotan. De criteriumvaliditeit wordt als 
onvoldoende beschouwd omdat hier te weinig onder-
zoek naar werd verricht (Evers et al., 2002). De lees-
vaardigheid van onbestaande woorden werd gemeten 
door De Klepel (Van den Bos & Scheepstra, 1992). Men 
kan de woorden van de KLEPEL enkel via het dorsale 
leescircuit lezen. De Klepel werd genormeerd op 697 
leerlingen uit het basisonderwijs. De betrouwbaarheid, 
begripsvaliditeit en normering worden als voldoende 
beschreven door Evers et al. (2002). De technische lees-
vaardigheid voor bestaande woorden op woordniveau 
werd ook gemeten met de DMT (Drie- Minuten- Toets 
door CITO, 1995), om een onderscheid te kunnen ma-
ken tussen het kunnen lezen van CVC, CCVC en CVCC-
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woorden, wat niet met de EMT kan. De DMT werd ge-
normeerd op 3431 leerlingen uit het basisonderwijs. 
De betrouwbaarheid en begripsvaliditeit worden als 
voldoende beschreven door Evers et al. (2004). De crite-
riumvaliditeit wordt als onvoldoende beschouwd omdat 
hier te weinig onderzoek naar werd verricht (Evers et 
al., 2004). De DMT1 bevat CVC-woorden (type les, guur). 
De DMT2 bevat CCVC-woorden en CVCC-woorden (type 
smid, tand, kring). De DMT3 bevat tenslotte meerletter-
grepige woorden (type toeters, koffer, beker). Door de 
DMT af te nemen krijgen we een meer gedifferentieerd 
beeld op vlak van technisch lezen in aanvulling op de 
EMT en De Klepel.

Er vond een interventie gedurende 10 weken (1 sessie per 
week) plaats bij de experimentele groep waarbij vooral 
gewerkt werd op CVC, CVCC en CVCC-woorden (uit de 
Acabo computergestuurde training). Alle controlekinde-
ren kregen op dat moment een traditionele klassikale 
leestraining

Zowel de controlegroep (t= 6.741, p <.001) als de experi-
mentele groep (t= 9.845, p<.001) lazen meer bestaande 
woorden correct in de posttest dan in de pretest.  

Figuur 3. Pre- en postresultaten EMT (aantal correct gelezen 

woorden).

De kinderen uit de experimentele groep gingen echter 
dubbel zoveel vooruit dan de kinderen uit de controle-
groep (zie Figuur 3). 

Als we het technisch lezen verder gingen analyseren 
(met de DMT), zagen we dat de controlegroep (t= 2.357, 
df= 20, p =0.029) en de experimentele groep (t= 8.115, df= 
19, p < 0.001) vooruitgingen in de posttest van de DMT1. 

Kinderen in de controlegroep (t= 3,322 p < 005) en in de 
experimentele groep (t= 6,965, p <.001) gingen ook voor-
uit op de DMT2, maar de experimentele groep ging meer 
vooruit dan de controlegroep. Ten slotte was er ook voor 
de DMT3 een significante vooruitgang in de controle-
groep (t= 4,392, p <.001) en een iets grotere vooruitgang 
in de experimentele groep (t= 6,965, p < .001). Voor een 
overzicht verwijzen we naar Figuur 4.

Figuur 4. Pre- en postresultaten van DMT1, DMT2 en DMT3. 

Samenvattend zien we dat de experimentele groep een 
grotere vooruitgang maakt dan de controlegroep en dat 
dit vooral bij DMT2 en DMT1 duidelijk is. Om na te gaan 
of we ook effect konden vinden van deze benadering op 
meerlettergrepige woorden werden studie 2 en 3 opge-
zet. 

Studie 2
De onderzoeksgroep betrof 7 lezers uit het tweede en 
derde leerjaar van het reguliere basisonderwijs. Zij 
mochten geen logopedie volgen en/of gevolgd hebben. 

Daarnaast was er ook een controlegroep van kinderen 
die even oud waren en die op hetzelfde niveau lazen 
maar geen interventie kregen met Acabo (kregen enkel 
het klassiek leesonderwijs). De interventie via het Acabo-
programma was nu specifiek gericht op CVCC- en CCVC-
woorden en op meerlettergrepige woorden.

De pretestscores van de kinderen uit de experimentele 
groep en van de controlekinderen verschilden niet signi-
ficant van elkaar F(5,8)=0,65; p=NS, zodat we konden stel-
len dat de beide groepen vergelijkbaar waren qua start-
vaardigheden op vlak van technisch lezen (zie Tabel 1). 
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basisonderwijs. De betrouwbaarheid, begripsvaliditeit en normering worden als goed beoordeeld door 
de Cotan. De criteriumvaliditeit wordt als onvoldoende beschouwd omdat hier te weinig onderzoek 
naar werd verricht (Evers et al., 2002). De leesvaardigheid van onbestaande woorden werd gemeten 
door De Klepel (Van den Bos & Scheepstra, 1992). Men kan de woorden van de KLEPEL enkel via 
het dorsale leescircuit lezen. De Klepel werd genormeerd op 697 leerlingen uit het basisonderwijs. De 
betrouwbaarheid, begripsvaliditeit en normering worden als voldoende beschreven door Evers et al. 
(2002). De technische leesvaardigheid voor bestaande woorden op woordniveau werd ook gemeten 
met de DMT (Drie- Minuten- Toets door CITO, 1995), om een onderscheid te kunnen maken tussen 
het kunnen lezen van CVC, CCVC en CVCC-woorden, wat niet met de EMT kan. De DMT werd 
genormeerd op 3431 leerlingen uit het basisonderwijs. De betrouwbaarheid en begripsvaliditeit 
worden als voldoende beschreven door Evers et al. (2004). De criteriumvaliditeit wordt als 
onvoldoende beschouwd omdat hier te weinig onderzoek naar werd verricht (Evers et al., 2004). De 
DMT1 bevat CVC-woorden (type les, guur). De DMT2 bevat CCVC-woorden en CVCC-woorden 
(type smid, tand, kring). De DMT3 bevat tenslotte meerlettergrepige woorden (type toeters, koffer, 
beker). Door de DMT af te nemen krijgen we een meer gedifferentieerd beeld op vlak van technisch 
lezen in aanvulling op de EMT en De Klepel. 

 
Er vond een interventie gedurende 10 weken (1 sessie per week) plaats bij de experimentele groep 
waarbij vooral gewerkt werd op CVC, CVCC en CVCC-woorden (uit de Acabo computergestuurde 
training). Alle controlekinderen kregen op dat moment een traditionele klassikale leestraining 
 
Zowel de controlegroep (t= 6.741, p <.001) als de experimentele groep (t= 9.845, p<.001) lazen meer 
bestaande woorden correct in de posttest dan in de pretest.   
 
Figuur 3. Pre- en postresultaten EMT (aantal correct gelezen woorden). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
De kinderen uit de experimentele groep gingen echter dubbel zoveel vooruit dan de kinderen uit de 
controlegroep (zie Figuur 3).  
 
Als we het technisch lezen verder gingen analyseren (met de DMT), zagen we dat de controlegroep 
(t= 2.357, df= 20, p =0.029) en de experimentele groep (t= 8.115, df= 19, p<0.001) vooruitgingen in 
de posttest van de DMT1. Kinderen in de controlegroep (t= 3,322 p <005) en in de experimentele 
groep (t= 6,965, p<.001) gingen ook vooruit op de DMT2, maar de experimentele groep ging meer 
vooruit dan de controlegroep. Ten slotte was er ook voor de DMT3 een significante vooruitgang in de 
controlegroep (t= 4,392, p <.001) en een iets grotere vooruitgang in de experimentele groep (t= 6,965, 
p<.001). Voor een overzicht verwijzen we naar Figuur 4. 
 
Figuur 4. Pre- en postresultaten van DMT1, DMT2 en DMT3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Samenvattend zien we dat de experimentele groep een grotere vooruitgang maakt dan de 
controlegroep en dat dit vooral bij DMT2 en DMT1 duidelijk is. Om na te gaan of we ook effect 
konden vinden van deze benadering op meerlettergrepige woorden werden studie 2 en 3 opgezet.  

 
 

Studie 2 
 
De onderzoeksgroep betrof 7 lezers uit het tweede en derde leerjaar van het reguliere basisonderwijs. 
Zij mochten geen logopedie volgen en/of gevolgd hebben. Daarnaast was er ook een controlegroep 
van kinderen die even oud waren en die op hetzelfde niveau lazen maar geen interventie kregen met 
Acabo (kregen enkel het klassiek leesonderwijs). De interventie via het Acaboprogramma was nu 
specifiek gericht op CVCC- en CCVC-woorden en op meerlettergrepige woorden. 
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Tabel 1. Pretestscores voor de leesmaten in het 2de leerjaar. 

Controlegroep

(n =7)

Experimentele groep 
(n =7)

M (SD) M (SD) F(1,12) 

EMT 33,00 (13,49) 30,14 (14,62) 0.14

Klepel 32,57(17,26) 26,85(16,92) 0.39

DMT1 57,28(18,11) 51,85(22,62) 0.25

DMT2 42,00(20,68) 42,28(25,86) 0.01

DMT3 31,28(19,51) 27,71(19,49) 0.12

* p ≤ .05

Na de interventie bleek de experimentele groep het beter te doen dan de controlegroep voor twee van de drie leesma-
ten (zie Tabel 2).

Tabel 2. Posttestscores voor de leesmaten in het 2de leerjaar.

Controlegroep

(n =7)

Experimentele groep 
(n =7)

M (SD) M (SD) F(1,10) 

DMT1 65,67(18,17) 65,57(22,21) 0.50

DMT2 45,85(16,03) 57,00(28,14) 3.63*

DMT3 36,71(19,26) 40,14(23,36) 5.68**

* p ≤ .08 (trend)    ** p ≤ .05

De experimentele groep deed het significant beter dan de 
controlekinderen op CVCC- en CCVC-woorden (gemeten 
met de DMT2) en op meerlettergrepige woorden (geme-
ten met DMT3) waar ook expliciet op geoefend werd. 

Studie 3
Vooraleer de interventie toe te passen op kinderen met 
dyslexie wilden we de bevindingen repliceren bij 7 andere 
leerlingen uit het tweede en derde leerjaar. Studie 3 is 
dus volledig identiek aan studie 2. Er werd gebruik ge-

maakt van hetzelfde pretest-posttest design met de in-
terventie (zoals hoger reeds beschreven). Alle kinderen 
werden at random aan één van beide condities (controle-
groep, experimentele groep) toegewezen. 

De pretestscores van de kinderen uit de experimen-
tele groep en de pretestscores van de kinderen uit de 
controlegroep verschilden niet significant van elkaar 
(F(5,8) = 0,65; p = NS) zodat we kunnen zeggen dat beide 
groepen voldoende gematcht waren aan elkaar. 



52Logopedie maart-april 2012

Tabel 3. Leesmaten in de pretest 2de/3de leerjaar. 

Controlegroep

(n =6)

Experimentele groep 
(n =7)

M (SD) M (SD) F(1,11) 

EMT 40,57 (17,92) 37,67 (14,49) 0.10

Klepel 42,66(10,50) 41,00(10,35) 0.19

DMT1 65,57(22,21) 65,67(18,77) 0.00

DMT2 57,00(28,41) 43,33(15,97) 1.08

DMT3 40,14(23.36) 36,17(21,05) 0.10

* p ≤ .05

Na de interventie gingen we de leesvaardigheden van beide groepen na (zie Tabel 4). 

Tabel 4. Posttestscores 2de/3de leerjaar.

Controlegroep

(n =6)

Experimentele groep 
(n =7)

M (SD) M (SD) F(1,10) 

DMT1 61,66(18,77) 65,57(22,21)   0.50

DMT2 61,66(22,27) 64,42(14,05) 30.86 *

DMT3 49,16(17,36) 55,29(13,17) 11.56 *

* p ≤ .05

Opnieuw vonden we dat experimentele groep het signi-
ficant beter deed dan de controlekinderen op CVCC- en 
CCVC-woorden (gemeten met de DMT2) en op meerlet-
tergrepige woorden (gemeten met DMT3) waar ook expli-
ciet op geoefend werd. 

Studie 4
In dit onderzoek wilden we ten slotte nagaan of kinderen 
met dyslexie (n=20) ook baat hadden bij het expliciet oefe-
nen van technisch lezen. We hadden hetzelfde opzet als in 
de voorgaande studies. De interventie was volledig iden-

tiek aan studie 2, zowel voor controlegroep als voor ex-
perimentele groep. Kinderen werden gematcht en at ran-
dom toegewezen aan één van de condities (controlegroep, 
experimentele groep). Kinderen uit de controlegroep ver-
schilden niet van de kinderen uit de experimentele groep 
in de pretest voor technisch lezen van bestaande woorden 
met de EMT (F (1, 18) = 0.35; p = NS). Er waren evenmin 
significante verschillen voor het lezen van niet-bestaan-
de woorden (F (1,17) = 0.09; p = NS) of voor de DMT1 (F 
(1,18) = 0.83; p = NS), DMT2 (F (1,18) = 0.11; p = NS) en voor 
de DMT3 (F (1,18) = 0.00; p = NS).
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Tabel 5. Pretestscores in beide groepen met dyslexie.  

Controlegroep

(n =7)

Experimentele groep 
(n =7)

M (SD) M (SD) F(1,18) 

EMT 13,60 (2.87) 14,80 (5,69) 0.35

Klepel 12,70 (4.39) 12,89(4,31) 0.09

DMT1 25,90 (5.42) 30,00 (13,13) 0.83

DMT2 14,20 (4.54) 15,20(8,56) 0.11

DMT3 6,80 (3.29) 6,80 (3,76) 0.00

* p ≤ .05

Uit tabel 5 blijkt dat beide groepen correct gematcht waren. 
Na de interventie werd er een significant verschil voor de KLEPEL gevonden (F (1,18) = 5.11; p < .05) maar niet voor de 
EMT (F (1,18) = 1.45; p = NS). Ook vonden we verschillen voor de DMT1 en DMT2 maar niet voor de DMT3 (zie Tabel 6).

Tabel 6. Posttestscores in beide groepen met dyslexie.

Controlegroep

(n =10)

Experimentele groep 
(n =10)

M (SD) M (SD) F(1,18) 

DMT1 30,80 (3,16) 44,40 (15,85) 7.08*

DMT2 18,00 (3,65) 26,90 (12,80) 4.47*

DMT3 10,10 (4,07) 14,00 (7,33) 2.16

* p ≤ .05

We kunnen dus besluiten dat kinderen met dyslexie die 
de computergestuurde training kregen beter gingen non-
senswoorden lezen en ook beter scoorden op het lezen 
van CVC–woorden (DMT1), op CVCC- en CCVC-woorden 
(DMT2) maar dat er geen significant verschil was wat be-
treft het lezen van meerlettergrepige woorden (gemeten 
met DMT3). Het niet vinden van verschillen op de EMT 
kan eventueel verklaard worden door het weinig gedif-
ferentieerd zijn van de woorden die aangeboden worden, 
iets wat met de DMT wél mogelijk was.  

Discussie en conclusie
Zoals Swanson (1999) en Struiksma (2004) reeds aan-
toonden, kunnen we kinderen vlotter leren technisch le-
zen. Uit het pilootonderzoek (studie 1) vonden we dat de 
experimentele groep door de computergestuurde thera-
pie een veel grotere vooruitgang maakte dan de contro-
legroep. Het betrof hier een bijna een verdubbeling van 
de scores op het technisch lezen van bestaande woorden 
(gemeten met de EMT). Bij nadere analyse bleek dat deze 
kinderen het beter deden op het lezen van CVC-woorden 
(type les, guur) en op het technisch lezen van CCVC-

woorden en CVCC-woorden (type smid, tand, kring). Er 
was echter weinig vooruitgang op het lezen van meerlet-
tergrepige woorden (gemeten met de DMT3). Het com-
puterprogramma ACABO stelt als criterium dat slechts 
kan overgegaan worden tot het morfologische vlak als en 
slechts als de spellingspatronen gestabiliseerd zijn en er 
voldoende clustervertrouwdheid aanwezig is. Aan deze 
vereiste werd nooit voldaan tijdens de 10 leestherapieën 
waardoor de kinderen dus nooit getraind werden op dit 
niveau. 

Om expliciet na te gaan of het technisch lezen van meer-
lettergrepige woorden via de computer kon getraind wor-
den, werden studie 2 en 3 opgezet. Uit studie 2 bleek dat 
kinderen die de computertraining aangeboden kregen 
het beter deden op het lezen van CVCC- en CCVC-woor-
den (gemeten met de DMT2) en op meerlettergrepige 
woorden (gemeten met DMT3) waar ook expliciet op ge-
oefend werd. Studie 3 bevestigde dat kinderen technisch 
beter éénlettergrepige (CVCC- en CCVC-) woorden en 
meerlettergrepige woorden konden lezen als hier expli-
ciet op geoefend werd. Dus ook het technisch lezen van 
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meerlettergrepige woorden kan bevorderd worden door 
een computergestuurde training.

Seo en Bryant (2009) vonden tegenstrijdige effecten voor 
het gebruik van computers bij kinderen met leerstoor-
nissen. In studie 4 bleek echter dat ook kinderen met 
dyslexie baat hebben van een computergestuurde trai-
ning van het technisch lezen. Ze gingen vlotter en ac-
curater CVC-, CCVC- en CVCC-woorden lezen (gemeten 
met DMT1 en DMT2). 

Kortom in alle studies was er een significant verschil 
tussen kinderen die gelezen hebben met het gepersona-
liseerd computergestuurd therapieprogramma en kinde-
ren die lazen zonder extra input van het programma ten 
voordele van de computergestuurde groep. Hoe kunnen 
we deze vooruitgang verklaren? Oefening baart kunst, 
waardoor een steeds grotere automatisatie én van clus-
ters én van woorddelen én van woorden zich voordeden. 

Verder bleek zowel uit studie 2 als studie 3 dat alle kin-
deren vooruitgingen door te oefenen met lezen, maar 
dat kinderen die het leesprogramma doorlopen hebben 
een grotere vooruitgang boekten dan kinderen die het 
niet doorlopen hebben. Deze kinderen slaagden er waar-
schijnlijk in om steeds grotere fragmenten op te slaan en 
te gaan decoderen, wat mede de vooruitgang op de DMT 
kan verklaren. Kinderen die expliciet werkten op de deco-
deervaardigheden gingen sneller lezen met een kleinere 
belasting van het kortetermijn-verbaalwerkgeheugen en 
hadden zo meer cognitieve ‘ruimte’ om langere woorden 
te kunnen fragmenteren. 

Zoals aan elk onderzoek zijn ook aan deze studies een 
aantal beperkingen verbonden. Zo gaat het hier om een 
beperkt aantal kinderen. Ook kunnen we niet ontkennen 
dat de experimentele groep ‘verhoogde aandacht’ kreeg, 
terwijl de controlegroep geen interventie kreeg. Vervolg-
onderzoek met een grotere groep kinderen om deze fac-
toren uit te sluiten, lijken aangewezen.

Toch kunnen we voorzichtig besluiten dat een computer-
ondersteunde therapie op technisch lezen zowel bij nor-
male lezers als bij lezers met dyslexie een waardevolle 
aanvulling binnen de logopedische therapie kan zijn. 
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