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In theorieën over schrijfprocessen w
orden zelfregu-

latie en lexicale vloeiendheid als belangrijke com
-

ponenten van schrijfvaardigheid beschouw
d. In een 

onderzoek op het tw
eetalig vw

o is gekeken naar het 
effect van deze tw

ee com
ponenten op het schrijven 

van teksten in het Engels. Som
m

ige leerlingen kregen 
schrijflessen w

aarin ze oefenden m
et het toepassen 

van zelfregulatieve activiteiten, zoals het plannen 
van tekstinhoud, het controleren van het schrijfpro-
ces, het evalueren van het geschrevene en het verbe-
teren van de tekst. Andere leerlingen kregen dezelfde 
schrijflessen, m

aar in plaats van zelfregulatie kregen 
zij training in het ophalen en schrijven van Engelse 
w

oorden in gegeven zinnen.

Schrijven van tekst behelst het oplossen van 
problem

en m
et vele facetten (Flow

er &
 H

ayes, 
1980; Bereiter &

 Scardam
alia, 1987). A

nalyse 
van 

schrijfprocessen 
m

aakt 
duidelijk 

dat 
zow

el linguïstische vaardigheden, zoals het 
snel kunnen ophalen van lexicale elem

enten 
en deze com

bineren in zinnen, als zelfregu-
latieve vaardigheden, zoals het oriënteren op 
de schrijftaak, het plannen van de taakuitvoe-
ring, het m

onitoren van de tekstproductie, 
evaluatie en revisie, van belang zijn voor het 
realiseren van een goede tekst. Verm

oedelijk 

spelen 
lexicale 

vloeiendheid 
en 

efficiënt 
m

anagem
ent van schrijfstrategieën allebei 

een rol bij het verm
inderen van de belasting 

van het w
erkgeheugen. D

eze studie gaat in 
op de rol die deze com

ponenten spelen bij 
het schrijven in een vreem

de taal (Engels). W
e 

onderscheiden tw
ee verklarende m

odellen: 
het additieve m

odel w
aarbij lexicale vloeiend-

heid en zelfregulatie elk een onafhankelijke 
invloed hebben op de tekstkw

aliteit, en het 
conditionele m

odel w
aarbij lexicale vloeiend-

heid een voorw
aarde is voor de inzet van zelf-

regulatieve strategieën bij het schrijven.
D

at zelfregulatie een belangrijke rol speelt 
bij het schrijven van tekst is aannem

elijk 
gem

aakt door het schrijfprocesm
odel van 

Flow
er en H

ayes (1980). D
eze onderzoe-

kers baseerden hun m
odel op analyse van 

de schrijfprocessen van ervaren schrijvers. 
H

ieruit bleek dat de belangrijkste schrijfpro-
cessen bij veel schrijvers niet lineair verliepen, 
m

aar recursief. Planningsprocessen vonden 
vaak plaats tijdens het schrijven van de tekst 
in plaats van voorafgaand aan het schrijven. 
O

ok tijdens de revisie van tekst bleek dat 
er som

s w
eer nieuw

e planning plaats vond. 
Bovendien verplaatsten ervaren schrijvers hun 
aandacht van globale zaken naar m

eer lokale 
form

uleringskw
esties (spelling, gram

m
atica, 
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w
oordkeus) en andersom

. Tegelijkertijd hiel-
den ze rekening m

et diverse aspecten van 
tekstkw

aliteit (selectie van inhoudselem
en-

ten, organisatie, retorische en idiom
atische 

kw
esties). Flow

er en H
ayes karakteriseren 

het schrijfproces dan ook als ‘juggling con-
straints’ (vrij vertaald: het in de lucht houden 
van vele ballen). Een activiteit die een hoge 
m

ate van cognitieve controle, ofw
el zelfregu-

latie vereist.
Een ander belangrijk aspect van schrijf-

vaardigheid, dat echter in de schrijfproces-
theorieën van Flow

er en H
ayes (1980) en 

B
ereiter 

en 
Scardam

alia 
(1987) 

m
inder 

nadruk kreeg, is de m
ogelijkheid om

 gebruik 
te m

aken van een groot linguïstisch reper-
toire. O

m
 in staat te zijn de aandacht te 

richten op diverse globale tekstkenm
erken en 

doelen, de zogenaam
de hogere-orde proces-

sen, m
oeten schrijvers efficiënte tekstpro-

ductieprocessen beheersen. D
at w

il zeggen: 
ze m

oeten niet alleen toegang hebben tot 
een groot lexicon, m

aar ook in staat zijn dit 
lexicon op een efficiënte m

anier te gebruiken 
in betekenisvolle contexten. In latere schrijf-
procesm

odellen kom
t het belang van deze 

linguïstische vaardigheden veel explicieter 
aan de orde (A

lam
argot &

 C
hanquoi, 2001; 

Berninger &
 W

inn, 2006; H
ayes, 2006; Van 

G
elderen &

 O
ostdam

, 2004). D
e redenering 

is dat voldoende linguïstische vloeiendheid 
het w

erkgeheugen kan ontlasten van inspan-
ningen m

et lagere-orde processen zodat de 
schrijver daardoor m

eer aandacht aan de 
hogere-orde processen (retorische doelen, 
tekstorganisatie, inhoudelijke relevantie et 
cetera) kan besteden. D

it zal de kw
aliteit van 

de tekst, qua coherentie en begrijpelijkheid, 
ten goede kom

en.

Theorie versus praktijk

D
e im

plicaties van deze theoretische over-
w

egingen voor schrijfonderw
ijs aan onerva-

ren schrijvers (basis- en voortgezet onder-
w

ijs) zijn niet geheel duidelijk. In de eerste 
plaats is het de vraag of schrijfprocessen, in 
het bijzonder de zelfregulatieprocessen, die 
bij expertschrijvers optreden ook gebruikt 
kunnen w

orden als richtlijn voor onerva-
ren schrijvers. Vooral w

anneer sprake is van 
geringe lexicale en gram

m
aticale vloeiend-

heid - zoals bij jonge schrijvers in de basis-
school en bij het schrijven in een vreem

de taal 
- kan de inzet van zelfregulatieve strategieën 
ernstig belem

m
erd w

orden. K
ellogg (1994) 

toonde bijvoorbeeld aan dat form
uleerpro-

cessen w
elisw

aar m
inder belastend zijn dan 

planning en herziening van tekst, m
aar dat 

lexicale ophaalprocessen en processen bij 
de zinsbouw

 zelfs m
oedertaalsprekers veel 

m
oeite kunnen kosten. In de tw

eede plaats is 
het de vraag in hoeverre expliciet onderw

ijs 
in zelfregulatieve vaardigheden bijdraagt aan 
een betere schrijfvaardigheid.

O
m

 m
et dit tw

eede te beginnen: G
raham

 
en H

arris (2003) geven een overzicht van 26 
experim

enten w
aarin zelfregulatieve instruc-

tie in schoolse contexten is onderzocht. D
e 

m
eeste van deze studies zijn gericht op kin-

deren m
et leerm

oeilijkheden die schrijven in 
hun eerste taal (leeftijd tien-veertien jaar), 
m

aar er zijn ook diverse studies die zich rich-
ten op de doorsnee populatie. D

e resulta-
ten zijn overw

egend positief, w
at w

il zeggen 
dat leerlingen na de training betere teksten 
schrijven dan voorheen of dat ze betere tek-
sten schrijven dan leerlingen in een contro-
legroep. Echter, het overgrote deel van deze 
experim

enten betreft een m
ulticom

ponen-
tiële training, w

aarbij niet alleen zelfregulatie 
m

aar ook genrekennis, oefening in specifieke 
schrijfopdrachten en het leren van algem

ene 
schrijfstrategieën aan de orde zijn. Een effect 
van de afzonderlijke com

ponent zelfregulatie 
is in deze studies dus niet aangetoond. D

e 
gevonden positieve resultaten kunnen ook het 
gevolg zijn van een van de andere com

ponen-
ten of van de com

binatie van com
ponenten.
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Er zijn drie experim
entele studies uitge-

voerd, w
aarbij het additieve effect van expli-

ciete zelfregulatieve instructie w
el centraal 

staat. In Tabel 1 staat een overzicht van de 
belangrijkste kenm

erken en uitkom
sten van 

deze drie studies. Zo is te zien dat de tw
ee eer-

ste studies echte experim
enten zijn m

et ase-
lecte toew

ijzing van leerlingen aan condities, 
terw

ijl de derde studie een quasi-experim
ent 

is, w
aarin intacte klassen aan condities zijn 

toegew
ezen. O

ok in andere opzichten voldoet 
de derde studie m

inder aan m
ethodologische 

eisen. Zo is slechts één schrijftaak gebruikt 
als posttest, terw

ijl w
e w

eten dat de gene-
raliseerbaarheid van schrijftaken beperkt is 
(Schoonen, 2005). O

ok kan de leerkracht in 
de derde studie een belangrijke invloed heb-
ben gehad op de resultaten, terw

ijl voor dat 
effect in de eerste studie is gecontroleerd. Van 
de tw

eede studie is onduidelijk of een derge-
lijke controle heeft plaatsgevonden. D

e duur 
van de interventies in de drie studies blijkt 

elkaar niet veel te ontlopen, hoew
el de derde 

interventie het langst duurde. In alle drie de 
studies is de tijd die leerlingen in de verschil-
lende condities besteedden aan de leertaken 
gecontroleerd (dus zoveel m

ogelijk gelijk 
gehouden). A

lleen in de derde studie is een 
additief effect van expliciete instructie in zelf-
regulatie gevonden in vergelijking m

et een 
controlegroep die getraind w

as m
et dezelfde 

schrijftaken, m
aar zonder de instructie in 

zelfregulatie. O
p basis van deze gegevens is 

nog geen duidelijke conclusie m
ogelijk over 

de vraag of expliciete instructie in zelfregu-
latie zinvol is voor het schrijfonderw

ijs aan 
10-14 jarigen. 

O
pzet van het onderzoek

In deze studie toetsen w
e tw

ee m
odellen 

die w
e hebben opgesteld in verband m

et de 
bovengenoem

de vragen over de rol van zelf-

regulatie in het schrijfonderw
ijs. H

et eerste 
m

odel is het additieve m
odel. D

it m
odel gaat 

ervan uit dat zelfregulatieve vaardigheden en 
lexicale vloeiendheid elk onafhankelijk bij-
dragen aan schrijfvaardigheid. O

nder lexicale 
vloeiendheid verstaan w

e hier de efficiëntie 
van een com

plex aan processen die betrokken 
zijn bij het ophalen, produceren en transcri-
beren van w

oorden: het ophalen van lexicale 
elem

enten uit het m
entale lexicon en de pro-

ductie van de w
oorden in een gram

m
aticale 

zin (Levelt, 1999). Zow
el m

orfologische als 
orthografische en fonologische processen 
zijn hierbij betrokken. H

et tw
eede m

odel is 
het conditionele m

odel. Volgens dit m
odel 

kunnen zelfregulatieve vaardigheden alleen 
bijdragen aan schrijfvaardigheid w

anneer de 
lexicale vloeiendheid van de schrijvers op een 
voldoende niveau is.

O
m

 deze tw
ee m

odellen te toetsen, w
orden 

drie verschillende condities van schrijfon-
derw

ijs m
et elkaar vergeleken. In alle drie de 

condities vorm
den genrekennis en schrijf-

oefeningen m
et concrete tekstvoorbeelden 

de basis. D
aarbovenop is in de zelfregulatie-

conditie expliciete instructie in zelfregulatie 
gegeven, in de lexicale conditie een training 
in lexicale vloeiendheid en in de kenniscon-
ditie extra achtergrondinform

atie over het 
onderw

erp van de teksten. O
m

 het effect van 
deze lessen na te gaan, zijn de resultaten van 

deze drie condities vergeleken m
et een con-

trole conditie w
aarin de leerlingen geen expe-

rim
entele lessen hebben gevolgd. In Tabel 2 

is de verdeling van de onderw
ijscom

ponenten 
over de vier onderzoekscondities schem

atisch 
w

eergegeven.

M
ethode

In totaal participeerden 147 leerlingen uit de 
4de en 5de klas van het tw

eetalig vw
o aan dit 

onderzoek. Voor deze doelgroep is gekozen, 
om

dat het schrijven in het Engels als vreem
de 

taal voor hen een belangrijk onderw
ijsdoel is, 

vooral vanaf de 4de klas. Bovendien kunnen 
ook bij deze oudere leerlingen (in verband 
m

et de bovengenoem
de studies) de zelfregu-

latieve vaardigheden voor het schrijven verbe-
terd w

orden m
et het oog op de hogere eisen 

die er aan hun teksten gesteld w
orden. Een 

andere belangrijke overw
eging w

as dat bij 
deze doelgroep de lexicale vloeiendheid voor 
het schrijven in het Engels  beperkt is. 

D
e leerlingen w

aren verspreid over acht 
klassen van drie scholen die zich bereid had-
den verklaard m

ee te doen. D
e leerlingen 

voldeden m
et hun participatie aan de schrijf-

lessen aan hun verplichtingen voor het vak 
Engels. Ze zijn beoordeeld op hun m

ate van 
participatie in de lessen en voor hun prestaties 

Studie
Aselecte 

toew
ijzing

Schrijftaken 
in posttest 

Controle 
interactie leer- 
kracht/conditie

D
uur in 

klokuren

Controle 
leertijd 

per conditie

Effect op 
tekstkw

aliteit

G
raham

 &
 

H
arris 

(1989)

Ja
1

1 taak uit-
gesteld *

Ja
4 - 6,5 uur

Ja
N

ee

Saw
yer 

G
raham

 &
 

H
arris 

(1992)

Ja
1

3 taken uit-
gesteld

?
4,8 - 5,4 uur

Ja
N

ee

G
laser &

 
Brunstein 

(2007)

N
ee

1
N

ee
6 uur

Ja
Ja

Tabel 1. Kenm
erken van drie studies naar het additieve effect van expliciete instructie in zelfregulatie op schrijfvaardigheid

Conditie
G

enrekennis
Schrijf-

opdrachten
Zelf-regulatie

Lexicale 
training

Extra kennis 
onderw

erp

Zelfregulatie
+

+
+

_
_

Lexicaal
+

+
_

+
_

Kennis
+

+
_

_
+

Controle
_

_
_

_
_

Tabel 2. Onderw
ijscom

ponenten in de vier condities

* Een uitgestelde taak betekent dat er – naast een directe m
eting na afloop van de lessen – ook een latere m

eting van het effect 
plaatsvond  m

et behulp van een andere schrijftaak.
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op de posttest schrijftaken, en deze beoorde-
lingen hadden gevolgen voor hun schoolcijfer.

Voor elk van de bovengenoem
de expe-

rim
entele condities (zelfregulatie, lexicaal, 

kennis) is een lessenserie ontw
ikkeld die 

bestond uit zeven schrijflessen van 50 m
inu-

ten, verspreid over vier w
eken. D

aarnaast 
m

oesten de leerlingen drie thuisopdrachten 
uitvoeren die beoordeeld w

erden voorafgaand 
aan een bespreking in de volgende les. A

lle 
lessen w

aren opgezet rond het them
a Europa. 

Elke les bestond uit een algem
een deel, iden-

tiek voor alle condities, w
aarin genreken-

nis w
erd aangeboden (over uiteenzettingen, 

beschouw
ingen en betogen) en w

aarin de 
leerlingen schrijfopdrachten gericht op een 
bepaald genre uitvoerden. D

aarnaast w
as er 

een conditiespecifiek deel. In de zelfregula-
tiegroep m

oesten de leerlingen zelfregula-
tieve activiteiten gekoppeld aan de schrijf-
opdrachten uitvoeren, in de lexicale groep 
deden leerlingen w

erkboekoefeningen om
 

de vloeiendheid van hun lexicale productie 
te vergroten, en in de kennisgroep kregen de 
leerlingen w

erkboekopdrachten gericht op 
het vergroten van hun kennis over Europa. D

e 
tijd besteed aan de conditiespecifieke delen 
w

as gelijk over alle drie de condities. 
H

et experim
enteel ontw

erp bestaat uit drie 
experim

entele groepen m
et aselecte toew

ij-
zing van leerlingen binnen klassen aan één van 
deze drie groepen. D

e controlegroep bestond 
uit tw

ee intacte klassen uit een school die had 
geparticipeerd in de experim

entele lessen. 
D

e posttest voor schrijfvaardigheid bestond 
uit zes schrijftaken. O

m
 te controleren voor 

verschillen in beginniveau, zijn als covariaat 
toetsen voor Engelse w

oordenschat en m
eta-

cognitieve kennis over lezen en schrijven bij 
alle groepen afgenom

en. Ter controle van 
de geslaagdheid van de zelfregulatie en de 
lexicale training zijn m

etingen gedaan van de 
m

ate w
aarin leerlingen de getrainde zelfregu-

latieve strategieën toepasten, van de lexicale 
vloeiendheid van de getrainde w

oorden en 

van het gebruik van de getrainde w
oorden in 

de schrijftaken. 
M

et het oog op de experim
entele con-

trole zijn de gew
one leraren vervangen door 

docenten die uitgebreide instructies hadden 
gekregen over de w

ijze w
aarop de lessen 

m
oesten w

orden uitgevoerd. D
e docenten 

rouleerden bovendien over de condities om
 

een system
atisch effect van de kw

aliteit van 
de interactie tussen docenten en leerlingen 
te verm

ijden. D
e leerlingen in de lexicale 

conditie en de kennisconditie kregen les in 
hetzelfde klaslokaal, terw

ijl de leerlingen 
in de zelfregulatie conditie in een apart 
lokaal les kregen. D

e reden hiervoor w
as dat 

de tw
ee eerstgenoem

de groepen zelfstandig 
konden w

erken m
et hun w

erkboeken, terw
ijl 

de leerlingen in de zelfregulatiegroep regel-
m

atig interacties m
et de docent en elkaar 

hadden. 

C
onditiespecifieke instructies

In de zelfregulatie conditie kregen de leer-
lingen bij de schrijftaken specifieke aanw

ij-
zingen voor het uitvoeren van zelfregula-
tieve activiteiten op het gebied van planning 
(taakanalyse, oriëntatie op inhoud en tekst-
structuur), form

ulering, m
onitoring, evalu-

atie, tekstverbetering en reflectie op het eigen 
handelen. Per schrijfopdracht w

as een selec-
tie van zelfregulatieve activiteiten gem

aakt 
die gegeven de opdracht functioneel w

as. D
e 

leerlingen kregen ook een lijst m
et alle zelfre-

gulatieve activiteiten die in de lessen aan bod 
kw

am
en en leerden deze activiteiten te benoe-

m
en. Som

m
ige activiteiten vereisten sam

en-
w

erking (bijvoorbeeld discussiëren over de 
keuze van een onderw

erp voor de te schrijven 
tekst), andere activiteiten w

erden individueel 
uitgevoerd (bijvoorbeeld het form

uleren van 
zinnen en bew

aken dat de tekst aan zijn doel 
beantw

oordt). D
e docenten bespraken m

et 
de leerlingen tijdens de schrijfopdrachten 

hun aanpak en organiseerden ook regelm
a-

tig klassikale terugblikken op het w
erk. D

e 
leerlingen m

aakten in tw
eetallen drie thuis-

opdrachten. 
R

esulterende 
teksten 

w
erden 

voorafgaand aan de volgende les beoordeeld 
en in de les zelf klassikaal besproken m

et 
behulp van overheadprojectie. H

ierin gaf de 
docent volgens een vast protocol de leerlin-
gen gelegenheid om

 de gevolgde stappen in 
hun schrijfproces te expliciteren. Bovendien 
gaf de docent reacties op de tekst die zow

el 
kritisch-opbouw

end als positief en m
otive-

rend van toon w
aren. 

In de lexicale conditie kregen de leerlingen 
naast de schrijfopdrachten training in een 
lijst van 119 Engelse w

oorden en w
oordcom

-
binaties. D

eze w
oorden w

aren geselecteerd 
uit 17 teksten die geschreven w

aren als reactie 
op de posttest schrijftaken. D

e selectie w
as 

gebaseerd op diverse criteria, zoals m
oei-

lijkheid om
 te produceren (ook al w

aren de 
w

oorden receptief w
el bekend) en bruikbaar-

heid voor het m
aken van de schrijfopdrach-

ten. D
e te trainen w

oorden en w
oordcom

bi-
naties w

erden opgenom
en in een w

erkboek 
m

et lexicale oefeningen. In totaal w
erden de 

leerlingen zes m
aal geconfronteerd m

et alle 
doelw

oorden in verschillende w
erkboeken. 

Elk w
erkboek bestond uit een serie van vier 

verschillende soorten oefeningen in w
oord-

productie. D
e zinnen w

aar de w
oorden in 

geplaatst m
oesten w

orden, w
aren telkens 

anders en afgeleid van de onderw
erpen die in 

de schrijfopdrachten van de betreffende les 
aan de orde w

aren. H
et doel hiervan w

as om
 

de vloeiendheidstraining in te bedden in een 
betekenis georiënteerde setting.

D
e leerlingen in de kennisconditie kre-

gen 
naast 

de 
schrijfopdrachten 

oefenin-
gen in een w

erkboek Europa. D
it w

erkboek 
bevatte diverse onderw

erpen gerelateerd aan 
de onderw

erpen van de schrijflessen (bij-
voorbeeld w

elke landen zijn lid van de EU
, 

de ontstaansgeschiedenis van de EU
, stereo-

typen over de EU
, verschillende w

aarden in 

EU
 landen en bezw

aren tegen de Europese 
eenw

ording). D
e leerlingen m

aakten in tw
ee-

tallen opdrachten die hun kennis over deze 
onderw

erpen uitbreidden. D
e onderw

erpen 
in het w

erkboek Europa hadden geen directe 
relatie m

et de onderw
erpen van de posttest 

schrijftaken. Bovendien w
aren alle teksten en 

vragen in het N
ederlands om

 incidentele lexi-
cale kennisgroei in het Engels te verm

ijden.

M
eetinstrum

enten

Voor het experim
ent zijn zes schrijftaken ont-

w
ikkeld als posttest. D

aarnaast zijn tests voor 
Engelse receptieve w

oordenschat en voor 
m

etacognitieve kennis van lezen en schrijven 
afgenom

en (covariaten), een vragenlijst voor 
de toepassing van zelfregulatieve activiteiten 
en een toets voor het m

eten van vloeiendheid 
in de doelw

oorden van de lexicale training 
(conditiespecifieke tests). A

l deze instrum
en-

ten zijn voor de doelgroep en het onderhavig 
project ontw

ikkeld.
D

e zes schrijfopdrachten die als posttest 
gebruikt w

erden, hadden dezelfde vorm
 als 

de schrijfopdrachten in de lessen. Leerlingen 
m

oesten een alinea schrijven m
et een spe-

cifiek doel dat overeenkw
am

 m
et een genre 

(uiteenzetting, beschouw
ing, betoog). D

e ali-
nea m

oest volgen op een gegeven alinea, die 
de leerlingen inhoudelijke inform

atie gaf die 
ze konden gebruiken bij het schrijven. Per 
genre w

as er één neutrale opdracht en één 
m

et een retorische deviatie (bijvoorbeeld toe-
voegen van een am

userende of provocerende 
alinea aan een uiteenzetting). D

e posttest is 
ongeveer een w

eek na afloop van de laatste les 
afgenom

en (afhankelijk van de lesroosters). 
Voor het beoordelen van de globale kw

ali-
teit van de teksten is een m

ethode gebruikt, 
gebaseerd op ‘prim

ary trait scoring’ (Lloyd 
Jones, 1977). Bij deze m

ethode zijn beoor-
delingscriteria gebaseerd op elke specifieke 
schrijfopdracht.
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  Schrijven in het Engels als vreem

de taal

Voor het m
eten van zelfregulatieve activi-

teiten is een vragenlijst ontw
ikkeld voor de 

leerlingen om
 te rapporteren of ze de ver-

schillende zelfregulatieve activiteiten hadden 
uitgevoerd tijdens de schrijfopdrachten, of ze 
dat nuttig vonden en of ze er beter in gew

or-
den w

aren. D
e vragenlijst w

as uitgesplitst 
naar de verschillende soorten zelfregulatieve 
activiteiten die de leerlingen in de zelfregu-
latieve conditie w

aren geleerd (taakanalyse, 
oriëntatie op inhoud en tekststructuur, for-
m

ulering, bew
aken, evalueren, verbeteren en 

reflecteren). D
e andere tests w

aren aange-
paste versies gebaseerd op bestaande tests 
(zie Van G

elderen et al., 2007; Snellings, Van 
G

elderen &
 D

e G
lopper, 2004a/b). A

lle tests 
bleken betrouw

baar te m
eten in deze studie 

(C
ronbachs alpha). 

R
esultaten

D
e 

resultaten 
w

orden 
hier 

noodgedw
on-

gen in verkorte vorm
 w

eergegeven. In eerste 
instantie gaan w

e in op de resultaten m
et 

betrekking tot de directe effecten van de drie 
experim

entele condities. 
U

it de vragenlijst over zelfregulatieve acti-
viteiten blijkt dat leerlingen in de zelfregu-
latieve conditie na afloop van de lessenserie 
op vrijw

el alle aspecten aangeven dat zij de 
betreffende activiteiten vaker hebben uitge-
voerd, deze activiteiten ook nuttiger vinden en 
er ook beter in zijn gew

orden dan leerlingen 
in de tw

ee andere experim
entele condities. 

D
it geldt voor de volgende activiteiten: taak-

analyse, oriëntatie op inhoud, tekststructuur, 
bew

aken, verbeteren en reflecteren op de 
gehanteerde aanpak. A

lleen voor zelfregulatie 
van het form

uleerproces gaven de leerlingen 
in de zelfregulatieve conditie niet vaker aan 
dat dit hun aandacht had dan de leerlingen 
in de andere condities. M

eer leerlingen in 
de zelfregulatieconditie bleken hun tekst te 
evalueren, en dit ook nuttig te vinden. Echter, 

er w
as geen verschil tussen de condities bij de 

vraag of de leerlingen ook beter w
aren gew

or-
den in het evalueren van hun tekst. 

D
e resultaten van de lexicale vloeiend-

heidstest laten een sterk voordeel van de 
lexicale conditie zien in vergelijking m

et de 
tw

ee andere condities. Een variantie-analyse  
duidde op een zeer groot effect. Een tw

eede 
m

anier om
 het effect van de lexicale training 

te m
eten bestond uit een telling van het 

aantal gebruikte doelw
oorden in de schrijf-

taken die na afloop van het experim
ent zijn 

geschreven. In deze analyse deden zow
el de 

drie experim
entele condities als de contro-

leconditie m
ee. H

et resultaat laat zien dat er 
een significant verschil is tussen de condities. 
Leerlingen in de lexicale conditie gebruikten  
m

eer doelw
oorden in de schrijftaken dan 

leerlingen in de andere drie condities. D
e 

lexicale training leidde dus niet alleen tot 
m

eer kennis van de getrainde w
oorden, m

aar 
ook tot m

eer productie van die w
oorden en 

w
oordcom

binaties in de schrijftaken.
In een laatste variantie-analyse w

aarin de 
zes schrijftaken als afhankelijke variabelen 
zijn opgenom

en zijn de volgende resultaten 
gevonden. Er is een significant effect van con-
ditie (een m

iddelm
atig tot groot effect). D

e 
controlegroep scoort lager dan de drie andere 
condities. D

e verschillen tussen de drie expe-
rim

entele groepen zijn echter verw
aarloos-

baar klein. W
e kunnen hieruit concluderen 

dat de leerlingen in de drie experim
entele 

condities betere teksten hebben leren produ-
ceren dan leerlingen die de lessenserie niet 
gevolgd hebben. M

aar er zijn geen verschillen 
tussen de zelfregulatieve instructie, de lexi-
cale training en de kennisconditie. 

D
iscussie

Er zijn geen verschillen gevonden in glo-
bale tekstkw

aliteit van de drie experim
en-

tele condities, m
aar een vergelijking m

et een 

controlegroep toonde aan dat alle drie de 
experim

entele groepen w
el hadden geleerd 

betere teksten te produceren. Verder is aan-
getoond dat leerlingen in de zelfregulatie 
conditie vaker zelfregulatieve activiteiten bij 
het schrijven uitvoerden (naar eigen zeggen), 
dit ook nuttiger vonden en er beter in gew

or-
den w

aren in vergelijking m
et leerlingen 

in de tw
ee andere experim

entele condities. 
Tenslotte bleek dat leerlingen in de lexicale 
conditie veel vloeiender w

aren gew
orden in 

het gebruik van de doelw
oorden en deze doel-

w
oorden ook vaker gebruikten in de posttest 

schrijftaken dan de leerlingen in de andere 
condities. H

et feit dat niettem
in geen verschil 

is gevonden in globale tekstkw
aliteit van de 

drie experim
entele condities  duidt erop dat 

de w
erkzam

e bestanddelen voor schrijfvaar-
digheid vooral bestonden uit de genreken-
nis en de oefening in het schrijven op basis 
van gestructureerde schrijfopdrachten (m

et 
tekstvoorbeelden) die identiek w

aren in alle 
drie de condities. Zelfregulatie noch lexicale 
kennis hebben daar kennelijk een additionele 
bijdrage aan geleverd. D

at betekent dat deze 
studie geen steun geeft voor het additieve 
m

odel (zelfregulatie en lexicale vloeiendheid 
hebben elk een afzonderlijke bijdrage aan 
schrijfvaardigheid), m

aar ook niet voor het 
conditionele m

odel (lexicale vloeiendheid is 
een voorw

aarde voor het zinvol toepassen van 
zelfregulatieve strategieën). M

ogelijk kun-
nen leerlingen hun geringere vloeiendheid 
com

penseren door hun aandacht tijdens het 
schrijven efficiënt te verdelen over form

uleer-
processen (w

oordvinding) en schrijfproces-
sen op globaler niveau, zoals het plannen, 
bew

aken en evalueren van inhoud (zie ook: 
Penningroth &

 R
osenberg, 1995; Snellings 

et al., 2004b). D
at zelfregulatieve training 

w
einig effect sorteert, kan erop w

ijzen dat er 
m

eer tijd en oefening nodig is om
 de zelfre-

gulatieve activiteiten van leerlingen van dit 
niveau ingrijpend te veranderen of te inten-
siveren. O

ok is het m
ogelijk dat dergelijke 

training m
eer effect sorteert bij het schrijven 

van langere en com
plexere teksten (zoals de 

essays voor het ‘International Baccalaureate’), 
om

dat de eisen die dergelijke teksten stellen 
aan regulatieve processen van de schrijvers 
navenant zw

aarder zijn. Voor het schrijven in 
het tw

eetalige onderw
ijs Engels is het geven 

van gestructureerde schrijfopdrachten verge-
zeld van concrete voorbeelden en genreken-
nis effectief als het gaat om

 het schrijven van 
korte teksten. O

f dit ook geldt voor langere en 
com

plexere teksten, of dat oefening in zelf-
regulatie en/of lexicale vloeiendheid daaraan 
m

oet w
orden toegevoegd is een belangrijk 

onderw
erp voor vervolgonderzoek. 

D
it 

onderzoek 
is 

uitgevoerd 
m

et 
subsidie 

van 
N

W
O

/PRO
O
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m
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Onderw
ijsonderzoek, projectnum

m
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De beschrijving van de referentieniveaus voor de 
w

erkw
oordspelling door de Expertgroep Doorlopende 

Leerlijnen Taal en Rekenen  is gebaseerd op een 
verkeerde interpretatie van em

pirische gegevens. H
et 

gevolg is dat het feitelijke vaardigheidsniveau op de 
basisschool te laag w

ordt ingeschat. Dit w
erkt door 

in de vervolgniveaus. Resultaat: de Expertgroep 
bestendigt -onbedoeld- de huidige situatie van dalen-
de vaardigheidsniveaus. Dat m

oet anders.

In 2008 heeft de Expertgroep D
oorlopende 

Leerlijnen Taal en R
ekenen in opdracht van 

het M
inisterie van O

nderw
ijs de basis gelegd 

voor de beschrijving van w
at scholieren op 

een bepaald onderw
ijsniveau op het gebied 

van het N
ederlands m

oeten w
eten en kunnen. 

Beschrijvingen van K
erndoelen en Eindterm

en 
dienden daarbij als richtsnoer, behalve voor 
taalverzorging en taalbeschouw

ing. D
aar kon 

m
en m

et de ‘gebrekkige beschrijvingen’ ter-
zake (Over de drem

pels m
et taal 2008, p. 70) 

nam
elijk niet uit de voeten. D

erhalve is voor 
dat dom

ein geschat w
at leerlingen op elk 

niveau zouden m
oeten w

eten en kunnen. 
R

ichtsnoer bij die schattingen w
aren her en 

der verzam
elde onderzoeksgegevens, m

aar er 
is ook rekening gehouden m

et het w
enselijke 

en het haalbare. D
it resulteerde, na een her-

ziening,  in 26 niveaubepalingen, w
aarvan er 

zeven op de w
erkw

oordspelling betrekking 
hebben (Een nadere beschouw

ing 2009, p. 24).  
In beide rapporten is de  Expertgroep van 
m

ening dat de w
erkw

oordspelling geen pro-
bleem

 m
eer m

ag zijn voor ten m
inste 75%

 van 
de scholieren vanaf het niveau van m

bo-4 of 
havo-5. In term

en van de Expertgroep: deze 
leerstof m

oet beheerst w
orden op het derde 

scholings- of referentieniveau. 
D

it betekent, details buiten beschouw
ing 

gelaten, dat leerlingen vanaf het einde van de 
basisschool (in term

en van de Expertgroep: 
op het eerste niveau) geen fouten m

eer m
ogen 

m
aken m

et w
erkw

oordvorm
en die geschre-

ven w
orden volgens algem

ene spellingregels. 
Vorm

en zoals w
erken, w

erkt, w
erkte, gew

erkt, 
w

erkend, leren, leert, leerde, deed, deden en gevuld 
m

oeten ze dan dus kunnen spellen. 
O

p het tw
eede niveau, dat gelijk staat aan 

vier jaar vm
bo basis- of kaderonderw

ijs, m
oet 

ook het schrijven van persoonsvorm
en zoals 

houd/houdt, vind/vindt en w
ord/w

ordt goed gaan, 
net als het schrijven van persoonsvorm

en 
zoals m

eldde, belandden, verw
oestte en kostten. 

O
p het eindniveau m

ogen leerlingen ten slot-
te ook geen fouten m

eer m
aken in de keuze 

tussen de d (voor de voltooiddeelw
oordvorm

) 

W
enselijke, haalbare en feitelijke niveaus 

voor de w
erkw

oordspelling. 

K
anttekeningen bij de em

pirische onderbouw
ing 

van een doorlopende leerlijn
Jan

n
em

iek
e van
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e G

ein


