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Nederlandse samenvatting 

In onze moderne samenleving is vloeiend leren lezen en spellen van cruciaal belang 
voor een goede economische en sociale toekomst. Mensen met  lees‐ en spellings‐
problemen  ondervinden  vaak  ernstige  beperkingen  tijdens  hun  opleiding  en  hun 
werksituatie,  en  komen  vaak  uiteindelijk  op  een  lager  opleidingsniveau  of 
werkniveau  terecht dan op basis van hun  intelligentie en sociale capaciteiten ver‐
wacht mag worden. Daarom  is het van groot belang te onderzoeken hoe  lezen en 
spellen zich ontwikkelen, en waar het bij dyslectische lezers mis gaat. 

Hoewel lezen en spellen voor beginnende lezers en dyslectische lezers een lang‐
zaam, moeizaam  proces  is,  kunnen  normaallezende  volwassenen  binnen  250ms 
woorden herkennen, en kunnen ze de schrijfwijze van duizenden woorden correct 
reproduceren.  Dit  duidt  op  het  bestaan  van  een  hoog  geautomatiseerd  lees‐  en 
spellingssysteem in onze hersenen. Toch zijn lezen en spellen in evolutionair opzicht 
‘nieuwe’ vaardigheden; het eerste schrift is pas zo’n 5500 jaar geleden ontstaan, en 
pas recent zijn lezen en spellen een vast onderdeel van ons dagelijks leven. Daarom 
is het  zeer onwaarschijnlijk dat wij een gespecialiseerde  cognitieve  ‘module’ voor 
lezen  en  spellen  hebben  in  onze  hersenen.  In  plaats  daarvan wordt  gedacht  dat 
tijdens  de  leesontwikkeling  bepaalde  aangeboren  visuele  en  auditieve  processen 
gerekruteerd en voor lezen en spellen gespecialiseerd worden. Om te begrijpen hoe 
lees‐en spellingsvaardigheden zich ontwikkelen  is het daarom van groot belang de 
onderliggende cognitieve processen van lezen en spellen te onderzoeken. Het doel 
van dit proefschrift  is daarom ook om de cognitieve ontwikkeling van het  lezen en 
spellen  in kaart te brengen, en te onderzoeken welke onderliggende processen bij 
dyslexie verstoord zijn. 

De eerste studie  in deze thesis (hoofdstuk 2) bestudeert de cognitieve ontwik‐
keling van het lezen. Men gaat er vanuit dat er bij normale lezers tijdens de ontwik‐
keling een  ‘shift’ plaatsvindt van  langzaam  letter‐voor‐letter  (fonologisch) decode‐
ren van woorden naar het snel herkennen van hele woordvormen. Hoe en wanneer 
deze  shift plaatsvindt  is  echter nog niet helemaal duidelijk.  Eén manier om deze 
shift in leesstrategieën te onderzoeken is om te kijken naar de onderliggende cogni‐
tieve processen bij  lezen. Twee belangrijke cognitieve vaardigheden die sterk met 
lezen samenhangen zijn fonologische verwerking (PA) en snel benoemen (RAN). PA 
taken meten de vaardigheid om spraakklanken binnen een woord  te kunnen her‐
kennen,  segmenteren en manipuleren van deze klanken, en de prestatie op deze 
taken lijkt sterk samen te hangen met het fonologisch decoderen van woorden. Bij 
RAN taken moeten kinderen zo snel mogelijk bekende visuele informatie benoemen 
(bv. plaatjes, letters, cijfers), en de prestatie op deze taken hangt sterk samen met 
automatische woordherkenning. Als er  tijdens de  leesontwikkeling  inderdaad een 
verandering  plaatsvindt  in  gebruik  van  leesstrategie,  valt  te  verwachten  dat  het 
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belang van deze onderliggende processen voor  lezen ook verandert. Daarom  is  in 
hoofdstuk twee de ontwikkeling van de relatie tussen PA, RAN en lezen onderzocht 
in normaal‐lezende Nederlandse leerlingen van groep 3 tot groep 8. Uit de resulta‐
ten blijkt dat de verwachte shift in leesstrategieën inderdaad gereflecteerd wordt in 
een graduele verandering in de sterkte van de samenhang tussen deze twee cogni‐
tieve vaardigheden en  leesprestatie:  terwijl  fonologische vaardigheden vooral een 
belangrijke rol spelen bij lezen in beginnende lezers, hangt RAN voornamelijk sterk 
samen met woord lezen in meer ervaren lezers. Deze cognitieve shift is echter niet 
stapsgewijs maar gradueel: beide vaardigheden spelen een rol bij  lezen op alle ge‐
teste tijdstippen, maar de sterkte van de samenhang verandert over tijd. Bovendien 
wordt deze cognitieve shift beïnvloed door de frequentie van de te lezen woorden. 
Het  lezen  van  hoogfrequente  (bekende) woorden  vertoont  al  vanaf  groep  5  een 
sterkere  samenhang met  RAN  dan met  PA,  terwijl  het  lezen  van  laagfrequente 
woorden of pseudowoorden veel  langer met PA blijft samenhangen. De resultaten 
duiden  sterk  op  het  bestaan  van  een  interactief  netwerk  voor  lezen, waarbij  de 
sterkte van de bijdrage van de specifieke processen binnen dit netwerk afhangt van 
zowel leeservaring als bekendheid met een woord.  

Hoewel de resultaten van hoofdstuk 2 veelbelovend zijn,  is kennis over de ge‐
neraliseerbaarheid van de  resultaten naar andere  talen beperkt omdat bij dit on‐
derzoek alleen Nederlandse kinderen deelnamen. Daarom is in de studies uit hoofd‐
stuk 3 en 4 onderzocht in hoeverre de cognitieve ontwikkeling van lezen en spellen 
wordt beïnvloed voor door de orthografische consistentie van een taal. Verschillen‐
de  talen  hebben  namelijk  een  verschillende mate  van  consistentie  in  hun  letter‐
spraakklank  relaties.  Het  Fins  bijvoorbeeld,  heeft  een  zeer  hoge  orthografische 
consistentie; een  letter wordt altijd door één spraakklank gerepresenteerd en an‐
dersom. Het Engels, daarentegen, heeft  zeer  inconsistente  letterspraakklank  rela‐
ties en een letter kan op meerdere manieren uitgesproken worden, afhankelijk van 
de woordcontext. Andere Europese talen vallen wat betreft orthografische consis‐
tentie ergens tussen Fins en Engels in. De vraag is nu in hoeverre de orthografische 
consistentie (oftewel de transparantie van een taal) invloed heeft op de cognitieve 
ontwikkeling  van het  leessysteem.  Sommige  theorieën  gaan  ervan uit dat bij het 
lezen van een  taal met een  lage orthografische consistentie  (niet‐transparante  ta‐
len)  voornamelijk  gebruik wordt  gemaakt  van  hele woordherkenning  (omdat  het 
decoderen van deze woorden vaak tot een niet‐correcte uitspraak  leidt), terwijl  in 
transparante  talen  lezers probleemloos gebruik kunnen blijven maken van  fonolo‐
gisch decoderen. Met  andere woorden, de  karakteristieken  van een  taal  zou dus 
medebepalend kunnen zijn voor de ontwikkeling van het leessysteem. In hoofdstuk 
3  is bij beginnende  lezers afkomstig uit 5 Europese  landen (Finland, Hongarije, Ne‐
derland, Portugal en Frankrijk) onderzocht  in hoeverre orthografische consistentie 
de sterkte van de samenhang tussen onderliggende cognitieve processen en  lezen 
beïnvloedt. Hieruit blijkt dat fonologische verwerking (PA) een grotere rol speelt bij 
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lezen in niet‐transparante talen (zoals Frans) dan in transparante talen (zoals Fins). 
Echter, het is van belang op te merken dat PA een samenhang met lezen vertoont in 
álle  talen,  onafhankelijk  van  de  orthografische  consistentie.  In  hoofdstuk  4  is  de 
invloed van orthografische consistentie van een taal op de cognitieve ontwikkeling 
van  het  lezen  onderzocht  in Hongaarse, Nederlandse  en  Portugese  kinderen  van 
groep 3 tot 6. De hoofdvraag was of de cognitieve ‘shift’ die gevonden werd in Ne‐
derlandse leerlingen in hoofdstuk 2 ook geobserveerd kan worden in talen met een 
andere orthografische opbouw. Uit de resultaten bleek dat in alle onderzochte talen 
de shift in de relatieve samenhang van PA en RAN plaatsvond. Daarnaast bleek dat 
de tijdslijn van deze shift beïnvloedt wordt door de orthografische consistentie van 
een taal. Dat wil zeggen, in minder transparante talen vond deze verschuiving later 
plaats dan in transparante talen (PA bleef langer een rol spelen in niet‐transparante 
talen). De  resultaten van hoofdstuk 3 en 4 suggereren dat het cognitieve  leessys‐
teem zich op dezelfde manier ontwikkelt  in verschillende  talen, maar dat de snel‐
heid van de ontwikkeling beïnvloedt wordt door de transparantie van een taal.  

In hoofdstuk 5  is de cognitieve ontwikkeling van het spellen onderzocht. Van‐
wege de  vrij  sterke  samenhang  tussen de prestatie op  lezen en  spellen wordt er 
vaak van uit gegaan dat spellen en lezen twee kanten van dezelfde munt zijn, impli‐
cerend dat deze twee vaardigheden grotendeels een gezamenlijke cognitieve basis 
hebben.  Echter,  de  resultaten  van  eerder  onderzoek  duiden  erop  dat  spellen  en 
lezen  zowel  van  gezamenlijke  als  unieke  cognitieve  processen  gebruik maken.  In 
hoofdstuk 5 is daarom onderzocht in hoeverre drie cognitieve processen die een rol 
spelen bij de leesontwikkeling (PA, RAN en letterspraakklank integratie) ook een rol 
spelen  bij de  spellingsontwikkeling. Uit de  resultaten blijkt  dat  in beginnende  le‐
zers/spellers PA en letterspraakklank integratie sterk samenhangen met zowel lezen 
als  spellen,  en  deze  twee  vaardigheden  vormen  samen  de  gemeenschappelijke 
cognitieve basis  voor  lezen en  spellen.  In oudere  kinderen neemt het belang  van 
deze  fonologische  vaardigheden  voor  lezen  af, maar  voor  spellen  blijven  ze  een 
belangrijke  rol  spelen.  RAN  daarentegen  hangt  alleen met  lezen  en  niet  spellen 
samen, ook niet met de snelheid van spellen. Deze resultaten duiden er op dat  le‐
zen en spellen slechts gedeeltelijk een gezamenlijke cognitieve basis hebben (voor 
beiden  is  in  het  beginstadium  een  goede  fonologische  verwerking  en  een  goede 
letter‐klank  integratie nodig). Naarmate  kinderen meer ervaren  lezers en  spellers 
zijn neemt het belang van gezamelijke cognitieve factoren af en worden cognitieve 
processen die uniek zijn voor lezen of spellen van groter belang (bv. snelle automa‐
tische herkenning van woorden bij lezen).  

Tenslotte is in de studie uit hoofdstuk 6 onderzocht welke cognitieve processen 
verstoord  zijn bij  kinderen met  dyslexie. De  fonologische‐deficiet  hypothese  gaat 
ervan  uit  dat  dyslectische  lezers  een  fonologisch  tekort  hebben  (onder  andere 
merkbaar door hun slechte prestatie op PA taken) dat hun lees‐en spellingsproble‐
men veroorzaakt. Echter, veel dyslectische  lezers presteren ook slecht op RAN  ta‐
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ken. Dit zou kunnen betekenen dat benoemproblemen een  tweede, onafhankelijk 
deficiet  representeren. Het  is echter ook mogelijk dat één onderliggende  stoornis 
(i.e.. een fonologische deficiet) de prestatie op beide taken beïnvloedt. Als er sprake 
is  van  twee onafhankelijke  stoornissen, dan  zou men  verwachten dat RAN en PA 
beiden een onafhankelijke bijdrage leveren aan de lees‐en spellingsprestatie, en dat 
de prestatie op RAN en PA taken onderling weinig samenhangt. Daarnaast zou men 
verwachten dat RAN en PA problemen onafhankelijk van elkaar voorkomen (dus dat 
een groep kinderen alléén op een  taak uitvalt maar niet op de ander). Bovendien 
zouden kinderen met alleen RAN problematiek een ander  lees‐en spellingspatroon 
moeten vertonen dan kinderen met alleen PA problemen, en kinderen met uitval op 
beide taken de meest ernstige problematiek zouden de meest ernstige uitval heb‐
ben omdat zij twee stoornissen hebben die beiden een onafhankelijke invloed heb‐
ben op hun  lees‐ en spellingsproblemen. Uit de resultaten van de studie  in hoofd‐
stuk  6  bleek  dat  voor  de meerderheid  van  deze  assumpties  geen  ondersteuning 
gevonden werd: hoewel RAN en PA beiden  inderdaad een onafhankelijke bijdrage 
leverden aan de leessnelheid van dyslectici, bleek het lees‐ en spellingspatroon van 
kinderen met alleen RAN problematiek of alleen PA problematiek niet sterk te ver‐
schillen. Bovendien waren de problemen van kinderen met RAN en PA problematiek 
niet veel ernstiger dan die van kinderen met PA óf RAN problemen. Verder bleek 
het overgrote gedeelte van de kinderen met RAN problemen ook PA problemen te 
hebben  (90%). Tenslotte bleek dat RAN een  sterke  fonologische  snelheidscompo‐
nent  heeft,  en  dat  deze  component  een  sterke  samenhang met  lezen  vertoond. 
Geconcludeerd werd dan ook dat bij dyslexie één onderliggende stoornis  (i.e. een 
fonologisch deficiet) de problemen op zowel PA als RAN kan verklaren. 

Ter conclusie: de resultaten van dit proefschrift duiden op het bestaan van een 
interactief netwerk voor  lezen, waarbij het type van verwerking (fonologisch deco‐
deren of automatische herkenning van hele woorden) afhankelijk is van zowel lees‐
ervaring  als  de  bekendheid met  een woord.  Sommige processen  spelen  (bijvoor‐
beeld het fonologisch decoderen) spelen vooral een belangrijke rol bij beginnende 
lezers en onbekende woorden. Andere processen  (het  snel  kunnen  koppelen  van 
visuele  woordvormen  aan  hun  fonologische  code)  worden  vooral  gebruikt  door 
ervaren lezers en bij bekende woorden. Verder beïnvloedt de mate van orthografi‐
sche consistentie van een  taal de snelheid waarmee het  leessysteem zich ontwik‐
keld, maar niet noodzakelijk de architectuur van het leessysteem. Waarschijnlijk zijn 
de  inconsistente  letter‐klank  relaties  in  niet‐transparante  talen  een  struikelblok 
voor het begrijpen van de fonologische structuur van een taal, en zijn meer uitge‐
breide fonologische decoderingsstrategieën nodig voor het  leren  lezen  in een niet‐
transparante  taal.  Echter,  de  ontwikkeling  van  lezen  volgt  eenzelfde  patroon  in 
talen met verschillende transparantie en de uiteindelijke architectuur van het lees‐
systeem lijkt universeel. 




