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Intro
Schrijf dit verhaal voor
een lezer (leeftijdgenoot/volwassene)
die de prenten noch de
gebeurtenissen kent.

Voorbeeld 1
1 de man pakt een baanaa dan wil eent dan eet diet
2 eet op dan gootdeweg dan koon die meiji ijs die
3 ziet niks dan gaat wedir dan gaat ze vaali
4 dan is die meici is boos met paapier dan koon
5 de jani dan is ze blei en dan is teek zein haat
6 in zein mont dan pakt naar die meeji ijs dan
7 lagt die meiji dan pakt die baanaan dan eet zi
8 op dan gaat weg dan eet die ijs op dan gaat weg
9 dan gaat die meiji naan huis dan is zi huis dan legt naar
10 vulbak dan pakt nuw ijs dan pakt naar zein maama.
(Leerling 1)
(LL1)

Voorbeeld 2
Er was eens een meneer. Hij noemde meneer Jansen. Meneer Jansen
ging naar de fruiten winkel om banaan te kopen. En Elise ging om een
ijsje te kopen. Meneer Jansen gooide zijn banaan op de grond. En
Elise strijkelde over die banaan. Ze was gevallen. En Meneer Jansen
had het gezien. En Elise was heel erg boos. En Meneer Jansen zei. Ik
zal het goed doen. En Elise zei. Je moet voor mij een ijsje kopen. Oke
zei Meneer Jansen en ze gingen naar het fruiten winkel. En nu gooide
Meneer Jansen het banaan in het vuilinsbak.

(Leerling 2)
(LL2)

Verschillen? Op drie niveaus!
Schrijven = communiceren/corresponderen met een lezer:
-> rekening houden met de (voor)kennis en de mogelijke
interpretatiewijzen van een (onbekende) lezer.
Schrijven = een consistente/coherente tekst creëren:
-> geheel met onderdelen die eenduidig en logisch samenhangen

Schrijven = conventies van het medium ‘schriftelijke taal’ respecteren,
m.a.w. een correcte taal hanteren:
-> volgens regels en afspraken m.b.t. zinsbouw, woordkeus,
woordvorming, spelling, interpunctie.

Cf. Renkema ‘00

1 de man pakt een baanaa dan wil
eent dan eet diet
2 eet op dan gootdeweg dan koon die
meiji ijs die
3 ziet niks dan gaat wedir dan gaat ze
vaali
4 dan is die meici is boos met paapier
dan koon
5 de jani dan is ze blei (LL1)

Er was eens een meneer. Hij noemde
meneer Jansen. Meneer Jansen
ging naar de fruiten winkel om ( ) banaan
te kopen. En Elise ging om een ijsje
te kopen. // Meneer Jansen gooide zijn
banaan op de grond. En Elise strijkelde
over die banaan. // Ze was gevallen. En
Meneer Jansen had het gezien. (LL2)

Beiden:
- NT2-LLn
- jongens
- in België geboren
- volledig onderwijs
in Vlaamse school
Zal LL1 over 1 jaar
het niveau van LL2
bereiken?
En waar staat LL2
op dat moment?

Onderzoeksvragen
-

met betrekking tot de ontwikkeling van teksten
In welke mate evolueert de tekstkwaliteit van (grotendeels) van huis uit
anderstalige leerlingen van de tweede graad BO (quasi-longitudinaal) op
één à twee jaar tijd, en welke achtergrondkenmerken van leerlingen
verklaren de verschillen in vooruitgang?
(De Fraine ’03; Rymenans e.a. ’96; Hirtt, Nicaise & De Zutter ‘08;
Jones & Myhill ’07, Pisa ’03, Pirls ’06, Jungbluth ‘03)

-

met betrekking tot schrijfvaardigheidsonderwijs



In welke mate spelen leerkrachten in op de prille
schrijfvaardigheidsontwikkeling van jonge NT2-leerders?
(De Maeyer & Rymenans ’03; Graham ’06; Vernon e.a. ’05)



In welke mate verklaren de verwachtingen van leerkrachten m.b.t. de
leerbaarheid van de leerling(en) de wijze waarop ze inspelen op die
leerling(en)?
(Jungbluth ‘03, Weinstein ’02)



Voor welke (types) leerlingen sorteert het aangeboden onderwijs
positieve/negatieve resultaten voor wat betreft de kwaliteit van de teksten
die ze produceren?

Onderzoeksopzet en dataverzameling
 Met het oog op de ontwikkeling van tekstkwaliteiten:
- 3e en 4e LJ: quasi-longitudinaal onderzoek
- toetsafname ‘IJSJE’ september /juni van schooljaar 06-07
- 217 LLn (< 6 onderzoeksscholen)
106 LLn < 3e LJ
111 LLn < 4e LJ
 Met het oog op schrijfvaardigheidsonderwijs:
- quasi-experimentele opzet in 8 klassen (4 scholen)
m.h.o. naturalistische data
- 4 schrijfsessies in elke klas: soortgelijke opdrachten
over het schooljaar verspreid (tussen de 2 toetsafnames ↑)
- observaties, notities en opnames
- schrijfproducten/LL (verschillende drafts)
- vragenlijsten voor LLn en LKn
- interviews met LKn en LLn

Verantwoording
(1) verhalen bij pictografische reeksen
 Vanuit het standpunt van de leerlingen:
- vertrouwd genre;
- opdracht sluit aan bij hoe jonge leerlingen omgaan met het
medium:
(Bereiter & Scardamelia ’87; Perfetti & McCutchen ’87)

intentie

TEKST
schrijver

interpretatie
lezer

Jonge leerlingen verkennen schriftelijke taal als expressiemiddel
(cf. tekenen), niet meteen als communicatieve handeling; ze schrijven
‘zin’ na ‘zin’ hun intentie neer in taal zonder (voldoende) rekening te
houden met de lezer en zijn mogelijke interpretaties.

 Vanuit onderzoeksstandpunt:
- geen probleem van (uiteenlopende) voorkennis;
- de aandacht van de leerlingen gaat naar het niveau van
‘formuleren’;
(vergelijk Flower & Hayes ’80: planning – translating – revising)

- naturalistische data;
- vergelijkbaarheid over klasgrenzen heen.

(2) 3e en 4e LJ in scholen met LLn van Turkse herkomst
 Minder goede prestaties voor leerlingen van Turkse herkomst;
(PIRLS ’06: begrijpend lezen 4e LJ; zelfs na correctie andere instroomkenmerken)

 Tendens tot streaming na 4e LJ richting 1B of BuO of elders;
 2e graad:
- na 1e graad (technische aspecten van geletterdheid);
- voor 3e graad (‘Frans’, druk van S.O.).

Heterogeen

Homogeen
Turks

TurksMar-ArVlms

TurksVlaams
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Schoolbevolking (2)

Tekstkwaliteit in ontwikkeling
 Teksten ‘IJSJE’ september (N=217) – teksten juni (N=217)
 Globale beoordeling van de boodschap door leraren-in-opleiding
(gemiddelde jury-betrouwbaarheid: .85)

 Analytische beoordeling:
CORRESPONDENTIE
COMMUNICATIE
inhoud:
essentie
gevarieerde
woordenschat
complexiteit
zinsniveau
correctheid
zinsniveau
correctheid
spelling
verwijzing naar
hoofdpersonages

CONSISTENTIE
COHERENTIE

CORRECTHEID
CONVENTIE

Resultaten
via multivariate multilevelanalyses
1. Alle tekstvariabelen per LJ
globale kwaliteit



N(3)= 60 – N(4)= 62



De gemiddelde
prestatie stijgt van
MM1 naar MM2, en
vanMM3 naar MM4.
De stijging van MM1
naar MM4 is zeer sterk
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Het verschil tussen de
beste en de zwakste
LLn blijft even groot.



Aan het eind van het
4e LJ hebben de
zwakste LLn 2 jaar
leerachterstand.

1
0
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meetmomenten

Dit alles geldt ook voor
- complexiteit (zin) (Cohen’s d = .8 : sterk);
- spelling (Cohen’s d = 1.3 : zeer sterk).

4

Alle visuele verschillen zijn
significant (p<.05)



N(3)=106
N(4)=111



De gemiddelde
prestatie stijgt zeer
sterk.

Inhoud: essentie
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De verschillen tussen
de zwakke en sterke
presteerders worden
kleiner.



Zwakke presteerders op
MM4 presteren iets
beter dan de
gemiddelde
presteerders op MM1.
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N(3)=106
N(4)=111



De gemiddelde
prestatie stijgt
matig.

Verwijzing naar hoofdpersonage(s)

Cohen’s d = .4

De verschillen
tussen de zwakke
en sterke
presteerders zijn
kleiner op
MM2/MM4 dan op
MM1/MM3.
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Zwakke
presteerders op
MM4 presteren
minder goed dan
de gemiddelde
presteerders op
MM1.
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N(3)= 106
N(4) = 111



De gemiddelde
prestaties stijgen elk
jaar. In totaal is er een
sterke stijging

Gevarieerde woordenschat
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De verschillen tussen
leerlingen worden
groter en groter.



De zwakste LLn
gebruiken op MM4
niet méér
verschillende woorden
dan de zwakste LLn
bij het begin van het
3e LJ.
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N(3)=106
N(4)=111
De gemiddelde
prestatie stijgt van
MM1 naar MM2,
maar valt tijdens de
vakantie terug!
Tussen MM3 en
MM4 stijgt de
prestatie weer.
Cohen’s d = .8





De verschillen
tussen LLn blijven
gelijk.
De zwakste
presteerders op
MM4 zijn bijna even
zwak als op MM1.

Correctheid op zinsniveau
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2. Samenhang tussen tekstvariabelen per LJ: ‘tekst’
3e LJ
INHOUD
ESSENTIE
GEVAR.
WOORD.
COMPL
ZIN
CORRECT
ZIN
CORRECT
SPELLING
VERWIJZ.
HOOFDPERS.

4e LJ
INHOUD
ESSENTIE

GLOBALE
KWALITEIT

INHOUD
ESSENTIE

GEVAR.
WOORD.

COMPL
ZIN

CORRECT CORRECT
ZIN
SPELLING

In het 3e LJ:

zeer sterk
sterk

matig

matig

zwak

matig

matig

matig

zwak

matig

zwak

zwak

matig

zwak

GLOBALE
KWALITEIT

matig

INHOUD
ESSENTIE

GEVAR.
WOORD.

COMPL
ZIN

CORRECT CORRECT
ZIN
SPELLING

zeer sterk

dan
in het 4e LJ.
Zeer sterk: >.7
Sterk: .5 > x > .7
Matig: .3 > x > .5
Zwak: .2 > x > .3
(gemarkeerde
verschillen: p<.05)
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CORRECT
SPELLING
VERWIJZ.
HOOFDPERS.

iets minder
samenhang
tussen
variabelen
onderling

3. Verschillen tussen de prestaties voor tekstvariabelen
van afzonderlijke leerlingen
GLOB
KWAL

INH
ESS

GEVAR
WOORD

COMPL
ZIN

CORRECT CORRECT VERWIJZ
ZIN
SPELL
HOOFDP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

GROEN (>mean 3e LJ + 0,5*sd) ROOD (< mean 3e LJ + 0,5*sd)
ORANJE ( >mean 3e LJ – 0,5*sd en < mean 3e LJ+ 0,5*sd)

4. Verschillen tussen klassen
 Er zijn geen verschillen tussen klassen per LJ;
reden:
de verschillen tussen de leerlingen van elk van de
klassen zijn groter dan de verschillen tussen klassen.

-> klasgroepen zijn uitgesproken heterogeen
samengesteld
-> niveau van de individuele leerling wordt de
focus
Voor alle variabelen geldt dat de variantie tussen klassen (van eenzelfde LJ) noch overall,
noch meetmoment na meetmoment significant blijkt te zijn. Het ‘best fit’-model van elk van
de variabelen bevat wel één term voor de gepoolde variantie op schoolniveau (i.e. over
meetmomenten heen).

5. Verband met achtergrondkenmerken van LL over
meetmomenten heen (telkens gecontroleerd voor de andere)

GLOB KWAL

INHOUD ESSENT

GEVAR WDN

COMPL. ZIN

CORR. ZIN

CORR. SPELL

VERWIJZ. HFDP.

gem. 2,8
sd. 1,0
(N=115)
gem. 11,0
sd. 2,6
(N=200)
gem. 36,9
sd. 15,8
(N=200)
gem. 5,9
sd. 1,2
(N=200)
gem. 1,1
sd. 0,9
(N=200)
gem. 0,3
sd. 0,9
(N=201)
gem. 0,7
sd. 1,0
(N=197

HOOG
SES

ETNISCHE
ORIGINE
TURKS

LEESVAARDIG

EXPER.
SCHOOL

MEISJE

0,5

0,8

0,8

-0,4

0,6

1,1

-0,8

1,6

6,4

NIET ACHTER
-OP

0,3
0,3

0,2

0,3

0,2

0,2

0,3

-0,3
0,2

0,3
-0,4

0,3

De leesvaardigheid van de leerling is een sterke voorspeller van zijn
schrijfvaardigheid. Hetzelfde geldt voor sekse en etnische origine: meisjes
doen het op vele vlakken beter; Turkse LLn doen het op een aantal punten
minder goed.

5. Verband met achtergrondkenmerken van LL over
meetmomenten heen (telkens gecontroleerd voor de andere)

GLOB KWAL

INHOUD ESSENT

GEVAR WDN

COMPL. ZIN

CORR. ZIN

CORR. SPELL

VERWIJZ. HFDP.

gem. 2,8
sd. 1,0
(N=115)
gem. 11,0
sd. 2,6
(N=200)
gem. 36,9
sd. 15,8
(N=200)
gem. 5,9
sd. 1,2
(N=200)
gem. 1,1
sd. 0,9
(N=200)
gem. 0,3
sd. 0,9
(N=201)
gem. 0,7
sd. 1,0
(N=197

EXPER.
SCHOOL

MEISJE

0,5

0,8

0,8

-0,4

1,1

-0,8

0,6
1,6

Ik ben een meisje
0,3
(+0.8); ik kan niet
goed lezen; ik zit
0,3
op school 4
(+0,8), en ik ben
0,3
niet van Turkse
herkomst. 0,2
Ik scoor
4,4!

6,4

0,2
0,2

0,3

HOOG
SES

ETNISCHE
ORIGINE
TURKS

LEESVAARDIG

NIET ACHTER
-OP

Ik ben een meisje
(+0.8); ik kan
goed lezen (+0,5);
ik zit op school 5
(+0,8), en ik ben
-0,3
van Turkse
herkomst (-0,4).
0,2
0,3
Ik scoor 4,5!
-0,4

0,3

6. Met inschatting van de LK (telkens gecontroleerd voor de andere)

GLOB
KWAL
INHOUD
ESSENTIE
GEVAR.
WDN
COMPL.
ZIN
CORR.
ZIN

LK: POS.
INSCHAT.
TLCOMP

LEESVAARDIG

EXPER.
SCHOOL

MEISJE

gem. 2,2
sd. 1,0
(N=97)

0,3

0,4

0,9

0,7

-0,3

gem. 10,2
sd. 2,5
(N=180)

0,4

0,4

1

-0,6

gem. 29,3
sd. 15,8
(N=180)

3,4

gem. 5,5
sd. 1,2
(N=180)

0,3

gem. 0,8
sd. 0,9
(N=180)
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ORIGINE
TURKS

NIET
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-OP
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0,2
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0,3

0,2

-0,3

gem. -0,1

CORR. SPELL. sd. 0,9

(N=180)

VERWIJZ.
HFDP.

gem. 0,5
sd. 1,0
(N=180)
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0,2

0,4
-0,4

0,3

De inschatting door de leerkracht vertoont - sterker dan de LL-kenmerken een verband met prestaties. De verbanden van prestaties met leesvaardigheid, sekse en Turkse origine blijven overeind.

7. Verschillen tussen leerlingen van 1 klas:
‘resultaat per meetmoment’ + ‘evolutie’
School X
score glob. kwal.
3e, 4e LJ
elk lijntje: 1 LL
van prestatie
september
naar prestatie juni
rood sterretje:
gemiddelde voor
3e/4e LJ als geheel

Twee scholen,
klas 3 en 4
globale kwaliteit
LJ 3: tegengestelde
bewegingen
LJ 4: duidelijkere
positieve tendens
SCH. 1

SCH. 2

Twee scholen,
klas 3 en 4
inhoud: essentie
LJ 3 / LJ 4:
grotendeels
tegengestelde
bewegingen

Twee scholen,
klas 3 en 4
gevar.woordenschat
LJ 3: status quo
LJ 4: ind. LL
nemen vlucht,
althans sommigen
SCH. 1

SCH. 2

Twee scholen,
klas 3 en 4,
spelling
School 1:
grotendeels positieve
tendens.
School 2:
3 LJ: zwak wordt
beter; niet zo in LJ 4

Twee scholen,
klassen 3 en 4,
zinscomplexiteit
en - correctheid

SCH. 1

SCH. 2

School 1:
LJ 3: complexiteit
groeit niet;
correctheid wel.
LJ 4: complexiteit +
correctheid: positieve
tendensen,
zeker van zwakkeren
School 2: ondanks
enkele ‘negatieve’
groeilijnen, voor
beide kenmerken:
positieve tendens

8. Achtergrondkenmerken en prestaties per meetmoment
3e LJ

september

juni

globale kwaliteit

experiment>controle

experiment=controle

inhoud ess

(experiment>controle)

experiment=controle

Turks<anderen

Turks=anderen

meisjes>jongens

meisjes=jongens

correctheid zin

complexiteit zin

leesvaardig>niet-leesvaardig leesvaardig=niet-leesvaardig
Turks>anderen

Turks=anderen

experiment=controle

experiment>controle

correctheid spelling

meisjes > jongens (inhoudelijke kwaliteiten)
leesvaardig>niet-leesvaardig (alles behalve compl.zin)
hoogSES>laagSES (spelling)

4e LJ

september

juni

experiment>controle

experiment>controle

Turks<anderen

Turks=anderen

experiment>controle

experiment=controle

Turks<anderen

Turks<anderen

Turks<anderen

Turks<anderen

meisjes>jongens

meisjes=jongens

globale kwaliteit

inhoud ess

correctheid zin

complexiteit zin
verwijzing hfdpers

leesvaardig>niet-leesvaardig leesvaardig=niet-leesvaardig
Turks<anderen

Turks<anderen

meisjes > jongens (inhoudelijke kwaliteiten)
leesvaardig>niet-leesvaardig (alles behalve verwijzing hfdpers
hoogSES>laagSES (spelling)

LL1 en LL2: één jaar later?
braiy ze hat een banaan jekocht ze hat honger
en ze hat een banaan opjeete daar kwaum
een mysch en ze hat de banaan niet je zien
en ze hat gevat // karlien is boos op de
bray // waarom goojet je de banaan ga weg
en braay hat in ijsje ge kogcht naar karlien //
braiij eet banaan // ze gaat naar de veulbak
en de mysje gaat met zijn ys naar huis (LL1)

LEZER
GEORDENDE
INHOUD
TAAL

Op een mooie dag ging er een meneer naar de
groentenwinkel en () kocht er een tros bananen. De
meneer at de tros bananen helemaal op en gooide de
schillen van de bananen op de grond. Even later komt er
een meisje langs met een ijsje in haar hand. Ze stapte
verder een gleed uit over een bananenschil en ijsje viel op
de grond. Het meisje werdt kwaad (LL 2)

Voorlopige conclusies
 Een tekst schrijven (zelfs bij een prentenreeks) is een zeer
complexe opdracht: verschillende samenhangende niveaus (lezer,
tekst, taal) moeten gelijktijdig in het oog gehouden worden, wat
telkens specifieke mentale processen vereist.
 Jonge leerders zijn nog volop bezig met het verkennen van
- die niveaus
- samenhang tussen niveaus
- welke mentale processen nodig zijn voor de realisatie van de
vereisten op elk van de niveaus.
De net iets grotere samenhang van tekstkwaliteiten in LJ4 dan in
LJ3 wijst op een groeiend idee van wat een ‘schriftelijke boodschap’
behelst.
 Die verkenning moeten jonge schrijvers zeker ook al schrijvend
doen. En… Yes, they can! Ze gaan als groep systematisch vooruit.

LL B

LL A

TIJD

GROEI

GROEI

 De teksten van jonge NT2-leerders: geen één-dimensioneel geheel;
de prestaties op onderscheiden kenmerken zijn vaak verschillend;
de evolutie in elk van de tekstkwaliteiten is niet rechtlijnig positief.

LL B

LL A

TIJD

 Toegepast op klassen met veel NT2-leerlingen kunnen we vaststellen
dat de verschillen tussen de leerlingen, voor wat betreft het realiseren
van tekstkwaliteiten, erg groot is.
Ook de wijze waarop de teksten evolueren lijkt niet voor alle leerlingen
gelijk te lopen.

 Onze analyses van tekstkwaliteiten tonen het volgende aan :
- meisjes doen het beter dan jongens voor de meer
inhoudelijke kwaliteiten;
- er is een duidelijk verband tussen alle kwaliteiten en leesvaardigheid.
 Leerlingen van Turkse herkomst doen het minder goed dan de
anderen.
Voor bepaalde aspecten lijkt de achterstand weggewerkt te worden
tegen het eind van het schooljaar. Voor een aantal niet.
 Anders dan in heel wat ander onderzoek wordt het verband met
SES amper of niet bevestigd.
 Onze analyses tonen aan dat er een sterke samenhang is tussen de
inschatting van de taalvaardigheid van de leerling door de
leerkracht en de prestaties van diezelfde leerling.
 Niet alle verschillen tussen prestaties van leerlingen hebben we
kunnen verklaren! Er blijft nog heel wat te onderzoeken!

Verdere stappen
 We willen nagaan welke verwachtingen de leerkrachten koesteren
t.a.v. de schrijfvaardigheidsontwikkeling van deze leerlingen, en van
bepaalde types leerlingen in het bijzonder.
-> interviews
-> concrete inschattingen per sessie

 We willen nagaan in welke mate de leerkrachten inspelen op de
prille schrijfvaardigheidsontwikkeling van jonge NT2-leerders:
- zien we een verband met de verwachtingen die de LKn uitten?
- zien we een verband met de kwaliteit van de schrijfproducten van
hun leerlingen?
-> interactie-analyse van enkele schrijfsessies
-> kwaliteitsanalyse van producten die tijdens de sessies geschreven
zijn

 Ten slotte willen we kunnen vaststellen voor welke type leerlingen
welke soort aanpak goede resultaten sorteert.
-> Voor deze vragen beperken we de onderzoeksgroep tot 64
focusleerlingen (=8/klas)

Hartelijk dank voor uw aandacht.
Voor kritische kanttekeningen, op- of aanmerkingen,
vragen of suggesties kunt u altijd terecht bij
www.steunpuntgok.be
www.cteno.be
lieve.verheyden@arts.kuleuven.be

Verwijzingen

De Fraine, B. (2003). Cognitieve en niet-cognitieve effecten van prestatiegericht klimaat, gemeenschapsgericht
klimaat en groepssamenstelling in klassen en scholen. Verkenning met het multiniveaumodel.
Doctoraatsproefschrift, K.U.Leuven.

De Maeyer, S. & Rymenans, R. (2004). Onderzoek naar kenmerken van effectieve scholen.
Doctoraatsproefschrift. Universiteit Antwerpen.

Flower, L. & Hayes, J. (1981). The dynamics of composing: Making plans and juggling constraints. In Gregg, L. &
Steinberg, E. (Eds.), Cognitive processes in writing (31-50). Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1981.

Graham, S. (2006). Strategy Instruction and the Teaching of Writing. A Meta-Analysis. In MacArthur, C., Graham,
S. & Fitzgerald, J. (Eds.) (2006). Handbook of Writing Research. New York: The Guilford Press.

Jones, S. &Myhill, D. (2007)

Jungbluth, P. (2003) De ongelijke basisschool). Etniciteit, sociaal milieu, sekse, verborgen differentiatie,
segregatie, onderwijskansen en schooleffectiviteit. Nijmegen: ITS.

Hirtt, Nicaise,I. & De Zutter (2008), De school van de ongelijkheid. Berchem: Epo.

OECD (2004), Learning for tomorrow's world. First results from Pisa 2003. Parijs:OECD Publications.

Perfetti, C. & McCutchen, D. (1987). Schooled language competence: linguistic abilities in reading and writing. In
Rosenberg, S. (Ed.), Advances in Applied Linguistics. Vol. 2. Reading, writing, and language learning (105-141).
Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

Renkema, J. & Kloet, L. (2000). De toestand van een tekst. Een diagnose volgens het CCC-model. Management
& Communicatie, Dossier 6, 25-36.

Rymenans, R., Geudens, V., Coucke, H. Van den Bergh, H. & Daems, F. (1996). Effectiviteit van Vlaamse
secundaire scholen. Een onderzoek naar de effecten van het onderwijsaanbod, de tijdsbesteding aan Nederlands
en de schoolkenmerken op de lees- en schrijfvaardigheid. Eindrapport FCFO-MI 92.02. Antwerpen: UA/UIA.

Scardamalia, M. & Bereiter, C. (1987). Knowledge telling and knowledge transforming in written composition. In
Rosenberg, S. (Ed.), Advances in Applied Psycholinguistics. Vol. 2. Reading, writing, and language learning (142175). Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

Verhaeghe, J.P., Knipprath, H. & Mertens, G. (2007), Begrijpend lezen. Vierde leerjaar. Schoolfeedbackrapport
n.a.v. deelname aan het PIRLS 2006-onderzoek. Leuven: Centrum voor Onderwijsefffectiviteit en Evaluatie.

Vernon, S., Alvarado,M., Zermeno, P. (2006), Rewriting to introduce punctuation in the second grade: a didactic
approach. In Rijlaarsdam, G., van den Bergh, H. & Couzijn, M. (Eds.), Effective Learning and Teaching of Writing.
A Handbook of Writing in Education (47-58). s.l.: Kluwer Academic Publishers, 2006

Weinstein, R. (2002). Reaching Higher. The Power of Expectations in Schooling. London: Harvard University
Press.

