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Nederlandse Samenvatting

Overal waar je kijkt zie je tekst. Tekst die vraagt om gelezen te worden. Het is dus niet
verrassend dat geletterdheid hoog in het vaandel staat in onze huidige maatschappij. Voor veel
volwassenen zijn lezen en schrijven automatische processen die weinig aandacht vragen. Toch
zijn er in onze maatschappij volwassenen waarvoor lezen en schrijven tijdrovende processen
zijn die tal van problemen kunnen veroorzaken. Een aanzienlijk deel van deze mensen wordt
gediagnosticeerd met dyslexie, een stoornis die gekarakteriseerd wordt door problemen in
lezen en/of spellen op woordniveau.

Desondanks zijn lees-, en spellingproblemen niet de enige problemen waar volwassenen
met dyslexie mee kampen. De impact van dyslexie is groter en kan flinke gevolgen hebben
voor volwassen studenten in het hoger onderwijs, zoals op de universiteit en in het hoger
beroepsonderwijs. Dit proefschrift heeft dan ook als doel de gevolgen van dyslexie in het
hoger onderwijs te onderzoeken, waarbij de secundaire gevolgen van dyslexie in het hoger
onderwijs, zoals problemen met begrijpend lezen en schrijven, centraal staan. De hoofdvraag
van dit proefschrift luidt dan ook: wat is de impact van dyslexie in het hoger onderwijs?
Om inzicht te krijgen in de impact van dyslexie in het hoger onderwijs zijn vier verschillende
studies uitgevoerd die ieder een deel van de hoofdvraag belichten.

Introductie

In hoofdstuk 1 van dit proefschrift worden de belangrijkste definities en kenmerken van
dyslexie gepresenteerd en toegespitst op het hoger onderwijs. Voor begrijpend lezen en
schrijven worden theoretische modellen en voorspellers aangedragen, en worden inhoudelijke
studies besproken die het uitgangspunt vormen voor de lees-, en schrijfvaardigheid van hoger
onderwijs studenten met dyslexie. Daarnaast wordt het belang van Engels als tweede taal
(L2) toegelicht in de introductie omdat artikelen, vakken of zelfs complete programma’s in
het Engels worden aangeboden in het hoger onderwijs in Nederland. Dit verklaart waarom
Engels als tweede taal tevens een belangrijke pijler is in dit proefschrift. Tot slot worden
in de introductie de studies en experimenten kort uiteengezet, en worden de belangrijkste
onderzoeksvragen besproken.
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Een nieuw diagnostisch instrument

In hoofdstuk 2 wordt een nieuw diagnostisch instrument voor hoger onderwijs studenten
met een vermoeden van dyslexie gepresenteerd. De validiteit van dit nieuwe diagnostische
instrument, genaamd de Flamingo-test, werd onderzocht in twee verschillende experimenten.
Het doel van experiment 1 was om te onderzoeken hoe goed het instrument in staat is
te discrimineren tussen studenten met dyslexie en controlestudenten. In experiment 1
werden veertig studenten met dyslexie en drieënzestig controlestudenten vergeleken op de
drie verschillende variabelen van de test: accuratesse, snelheid en leesefficiëntie. Daarnaast
werd ook het aantal substantiële fouten en tijdsfouten genoteerd. Uit de resultaten komt naar
voren dat studenten met dyslexie significant slechter presteren dan controlestudenten op alle
variabelen. Ook bleken de sensitiviteit en de specificiteit van de test hoog. Het doel van
experiment 2 was om de Flamingo-test te vergelijken met al bestaande woordleestesten zoals
de Leestest Eén Minuut voor Studenten (LEMs) voor het lezen van woorden, en de Klepel
van voor het lezen van non-woorden, waarbij er 51 studenten met dyslexie en 51 gematchte
controlestudenten werden getest. Uit deze resultaten komt naar voren dat alle drie de testen
goed discrimineren tussen en studenten met dyslexie en gematchte studenten zonder dyslexie.
Daarnaast werden er hoge correlaties gevonden tussen de Flamingo-test en de andere twee
woordleestesten. Aan de hand van experimenten 1 en 2 kan dan ook geconcludeerd worden
dat de Flamingo-test een bruikbaar diagnostisch instrument lijkt voor studenten met een
vermoeden van dyslexie, omdat de test goed discrimineert en hetzelfde lijkt te meten als de
LEMs en Klepel.

De invloed van testtype op begrijpend lezen

In hoofdstuk 3 van dit proefschrift wordt de vaardigheid begrijpend lezen van studenten met
dyslexie en studenten zonder dyslexie onderzocht. Begrijpend lezen is één van de belangrijkste
vaardigheden in het hoger onderwijs, omdat het de basis vormt van wat er wordt geleerd. In
deze studie werd onderzocht hoe studenten met dyslexie scoren op begrijpend lezen in zowel
Nederlands, hun eerste taal (L1), als het Engels, hun L2. Daarnaast werd onderzocht of
het gebruik van bepaalde soorten testtypes, zoals ja/nee-vragen en het schrijven van een
korte samenvatting, invloed heeft op de uitkomst van begrijpend lezen. Ten slotte werden
er nog enkele voorspellers meegenomen zoals werkgeheugen, non-verbaal IQ, taalvaardigheid
en print-exposure, om te onderzoeken of de prestatie op deze vaardigheden een effect heeft
op de uitkomst van begrijpend lezen. In de studie zijn 60 studenten met dyslexie en 60
studenten zonder dyslexie getest, die werden gematcht op leeftijd, geslacht en studie. Ze
voerden daarbij twee taken uit, eentje in het Nederlands en eentje in het Engels, op het
gebied van begrijpend lezen. Ze moesten daarbij ofwel ja/nee-vragen beantwoorden, ofwel
een samenvatting schrijven. Daarnaast werden de studenten getoetst op hun taalvaardigheid
in beide talen, werkgeheugen en non-verbaal IQ. Ten laatste werd een achtergrondvragenlijst
afgenomen waarin ze werden bevraagd over hun achtergrond, waaronder hun print-exposure
(hoeveel tijd wordt er gespendeerd aan geschreven taal in het Nederlands of Engels). Uit de
resultaten komt naar voren dat studenten met dyslexie en controlestudenten gelijk presteren
op het beantwoorden van ja/nee-vragen in het Nederlands. Echter, presteren studenten met
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dyslexie significant minder op het beantwoorden van ja/nee-vragen in het Engels en het
schrijven van een samenvatting in beide talen. Het blijkt dat taalvaardigheid en werkgeheugen
belangrijke voorspellers zijn van begrijpend lezen, componenten waar studenten met dyslexie
ook significant minder goed in zijn. De conclusie is dat studenten met dyslexie op het gebied
van begrijpend lezen sterk in het nadeel zijn als ze teksten moeten lezen in hun L2 en als ze
grotere hoeveelheden tekst moeten schrijven.

Academisch begrijpend lezen en de invloed van voorleessoftware

In hoofdstuk 4 wordt de academisch begrijpend lezen vaardigheden van studenten met
dyslexie en gematchte controlestudenten onderzocht. Daarnaast werd het effect van
voorleessoftware, een instrument dat digitale teksten voorleest op een zelfgekozen tempo,
op deze ‘begrijpend lezen’-vaardigheden onderzocht. Aan de zestig studenten met dyslexie en
zestig controlestudenten werd gevraagd om twee korte academische teksten te lezen, eentje
in het Nederlands en eentje in het Engels. Elke student kreeg bij een van de teksten de
voorleessoftware aangeboden. Nadien werden de studenten gevraagd om enkele open vragen
te beantwoorden. Verder werden de studenten getoetst op technisch lezen, taalvaardigheid in
beide talen en print-exposure. Dat laatste werd bevraagd door middel van een vragenlijst.
De resultaten demonstreren dat beide groepen studenten even goed presteren op begrijpend
lezen in het Nederlands. Ook wordt er geen significant effect van software waargenomen. Voor
wat betreft het Engels werd er wel een significant verschil gevonden tussen beide groepen
studenten: studenten met dyslexie presteren significant slechter dan controlestudenten met
dyslexie op het beantwoorden van open vragen na het lezen van de Engelse tekst. Het
is verrassend te noemen dat er zelfs sprake blijkt te zijn van een negatief effect van de
voorleessoftware voor de studenten met dyslexie. De studenten met dyslexie die lazen met
de voorleessoftware presteerden significant slechter dan de studenten met dyslexie die deze
software niet gebruikten. Toch geloven we dat het effect van voorleessoftware positief zou
kunnen zijn wanneer studenten met dyslexie dit op een juiste manier leren gebruiken. Ten
laatste wordt aangetoond dat ook de invloed van taalvaardigheid op de begrijpen lezen
resultaten groot is.

Spelling-, en schrijfvaardigheid

In hoofdstuk 5 werden de spellingvaardigheden en schrijfvaardigheden van studenten met
dyslexie en gematchte controlestudenten onder de loep genomen, omdat academisch schrijven
een uitdaging kan zijn voor studenten met dyslexie. De studenten werden getest op
twee spellingtesten, eentje in het Nederlands en eentje in het Engels, en twee schrijftaken
waarbij een samenvatting dient te worden gemaakt, eentje in het Nederlands en eentje
in het Engels. Bij de schrijftaken werden de score, het aantal fouten, de tekst- en
zinslengte en de schrijftijd meegenomen. Daarnaast werden de studenten getest op enkele
cognitieve controlevariabelen zoals werkgeheugen en fonologisch bewustzijn, alsmede enkele
achtergrondvariabelen, zoals print-exposure, middelbare schoolcijfers en zelf-gerapporteerde
schrijfvaardigheid, allen bevraagd door middel van een achtergrondvragenlijst. Uit de
resultaten komt naar voren dat studenten met dyslexie significant slechter presteren op spelling
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in zowel Nederlands als Engels. Fonologisch bewustzijn blijkt de sterkste voorspeller te zijn
van spellingvaardigheid. Wat betreft het schrijven van een samenvatting werd een lagere
score behaald door studenten met dyslexie op beide talen en maakten deze studenten meer
spellingfouten in de geschreven teksten. Betreffende de lengte van de samenvatting, zinslengte
en schrijftijd werd geen verschil waargenomen tussen de groepen. De sterkste voorspellers
van schrijfvaardigheid zijn werkgeheugen en de zelf gerapporteerde schrijfvaardigheid. De
conclusie van dit onderzoek is dat studenten met dyslexie, vergeleken met studenten zonder
dyslexie, een nadeel ondervinden tijdens spelling en schrijven.

Discussie en conclusie

Het zesde en laatste hoofdstuk van dit proefschrift biedt een overzicht van alle resultaten
en bespreekt deze in het licht van de hoofdvraag.De conclusie is dat studenten met dyslexie
significant slechter presteren op technisch lezen en spelling en dat dyslexie een stoornis is
die ook voortduurt in de volwassen fase van het leven. Daarnaast zijn de moeilijkheden die
studenten met dyslexie ondervinden niet beperkt tot lezen en spelling. Studenten met dyslexie
blijken ook problemen te ondervinden met – bepaalde onderdelen van – begrijpend lezen en
schrijven, zoals het schrijven van een samenvatting en het beantwoorden van open vragen.
Deze secundaire problemen zijn van grotere invloed wanneer er gelezen en geschreven wordt
in de L2-taal, in dit geval Engels. Daarnaast worden er in dit hoofdstuk enkele implicaties
besproken voor zowel nader onderzoek als de praktijk, in dit geval binnen het hoger onderwijs.
Studenten met dyslexie hebben belang bij goede richtlijnen, een heldere uitleg en op maat
gemaakte hulpmiddelen. Tot slot worden in dit hoofdstuk enkele tekortkomingen van het
huidige onderzoek besproken en in het licht daarvan suggesties gedaan voor wetenschappelijke
vervolgonderzoeken.
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