
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
De Leerstoel Ondersteunde Communicatie, opgericht door de BOSK en verbonden aan het 
Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen, bereidt op dit moment de 
opzet voor van een grootschalig onderzoek naar de ontwikkeling van leesvaardigheid bij kinderen 
met een verstandelijke beperking. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Koninklijke 
Kentalis te Sint-Michielsgestel. In dit onderzoek wordt gekeken naar alle aspecten van 
geletterdheid binnen een omvangrijke groep kinderen over verschillende leeftijdsgroepen.   

Er is nog weinig wetenschappelijk onderzoek verricht naar de ontwikkeling van 
geletterdheid bij kinderen met een verstandelijke beperking. Ook bestaat er nog geen lesmethode 
die optimaal aansluit bij hun  manier van leren. De Leerstoel Ondersteunde Communicatie (prof. 
dr. Hans van Balkom) wil met diverse onderzoeksprojecten een wetenschappelijke basis 
verschaffen voor de praktijkontwikkeling van een specifieke, adaptieve en ondersteunde 
leesleermethode voor kinderen met beperkingen.  

Het doel van het huidige project is om de mogelijkheden en beperkingen van deze groep 
kinderen in kaart te brengen. Het doel is om de belangrijkste voorspellers van geletterdheid te 
identificeren, zoals technisch lezen en taalbegrip. De vaardigheden van kinderen met beperkingen 
vergelijken we met die van normaal ontwikkelende kinderen, waardoor we een beeld krijgen van 
de belangrijkste verschillen in de taalontwikkeling tussen deze twee groepen.   

Er zullen twee onderzoekers parallel aan dit project werken. Eén onderzoek zal zich 
richten op beginnende geletterdheid in de onderbouw. Het andere onderzoek kijkt naar de 
ontwikkeling van tekstbegrip in de bovenbouw. Hiertoe worden de kinderen gevolgd over drie 
meetmomenten met tussenpozen van een jaar. De gegevens die ter beschikking komen, gaan een 
fundamentele bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een onderwijsleesprogramma voor 
kinderen met een achterstand in hun leesontwikkeling.  
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We richten ons daarom tot u met de vraag of u met uw school een bijdrage wilt leveren 
aan dit belangrijke onderzoeksproject. Uiteraard krijgt u van de deelnemende kinderen een 
overzicht van hun prestaties in vergelijking met kinderen uit dezelfde en andere doelgroepen 
binnen dit project. Hiermee krijgt u een breed inzicht in de taal‐ en leesvaardigheid van de 
deelnemende kinderen. 
 
Praktische informatie 
De testafnames zullen begin 2013 starten. Op scholen uit het Cluster 3-onderwijs worden bij 
kinderen taken afgenomen die verschillende gradaties van geletterdheid meten. Bovendien wordt 
gekeken naar overige variabelen die (in)direct een rol spelen bij de taalontwikkeling, zoals 
werkgeheugen, aandacht en woordenschat. De   tests  zullen   onder   schooltijd   worden   
afgenomen  door   de   onderzoeker  zelf   of   door een hiervoor opgeleide testassistent. De tests 
zullen in een bekende omgeving worden afgenomen, indien nodig in aanwezigheid van de eigen 
leerkracht van het kind. De duur van de testafname ligt rond de 2 uur per kind, verdeeld over 
meerdere sessies van een half uur (over meerdere dagen, dit alles in overleg).  

Verder zullen de ouders worden verzocht thuis een vragenlijst in te vullen. De vragen in 
deze lijst hebben betrekking op de wijze van communicatie, woordenschat van het kind en 
aandacht voor geletterdheid in de thuissituatie. 

De privacywetgeving verplicht onderzoekers om de resultaten van het onderzoek 
geanonimiseerd te verwerken. Testresultaten en persoonlijke gegevens (namen, adressen, 
geboortedata) van deelnemers zullen gescheiden worden opgeslagen. In de verslaglegging van het 
onderzoek zullen de gegevens niet op specifieke deelnemers terug te voeren zijn. De resultaten 
worden alleen gebruikt voor analyse binnen dit onderzoek. Ook moeten de ouders van de kinderen 
vooraf toestemming geven voor de deelname. Graag overleggen wij met u hoe we dit zo efficiënt 
mogelijk kunnen organiseren. 
 
Indien u medewerking verleent aan het project, dan vragen wij van u: 
(1) kinderen te selecteren op uw school die binnen onze doelgroep vallen (zie bijlage voor 

meer informatie over beide onderzoeken) 
(2) correspondentie te faciliteren tussen onderzoeker en ouders/verzorgers om toestemming te 

vragen voor deelname aan het onderzoek 
(3) mogelijkheden te bieden voor testafnames tijdens schooltijd (uitgevoerd door de 

onderzoeker of opgeleide testassistenten van de Radboud Universiteit)  
 
We hopen dat u ons verzoek om medewerking in welwillende overweging wilt nemen. Vanaf een 
week na ontvangst van deze brief zullen we telefonisch contact met u opnemen om te horen of u 
met ons mee wilt werken aan dit project. Mocht u nog vragen hebben of willen reageren, dan kunt 
u de uitvoerende onderzoekers bereiken op het onderstaande telefoonnummer of e‐mailadres. Ook 
is het mogelijk om een afspraak te maken bij u op school, om de mogelijkheden omtrent de 
deelname van uw school te bespreken. 

We zijn graag bereid tot verdere uitleg aan u en uw onderwijsteam. Op de website 
www.ocleerstoel.nl vindt u meer informatie over de achtergrond, opzet, het werkplan en de 
selectiecriteria voor deelname. Ook vindt u hier het projectvoorstel zoals dit in 2011 is ingediend 
bij en goedgekeurd door het Fonds Instituut voor Doven en het Fonds van de Steunstichting HD 
Guyot. 
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Met vriendelijke groet, 
 
 
Evelien van Wingerden-Fontein, MSc (coördinator project bovenbouw) 
Telefoon: 024-3615609 (kamer/ rechtstreeks), 024-3615991 (secretariaat) 
Email: e.vanwingerden@pwo.ru.nl 
 
Arjan van Tilborg, MSc (coördinator project onderbouw) 
Telefoon: 024-3615609 (kamer/ rechtstreeks), 024-3615991 (secretariaat) 
Email: a.vantilborg@pwo.ru.nl 
 
 
Projectleiding: 
Prof. Dr. L. Verhoeven (Radboud Universiteit - Orthopedagogiek, EAC),  
Prof.dr. H. van Balkom (Radboud Universiteit - Orthopedagogiek, Stichting Milo en Kentalis)  
en Dr. E. Segers (Radboud Universiteit – Orthopedagogiek),  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor informatie over de Leerstoel Ondersteunde Communicatie, zie www.ocleerstoel.nl  

 
 
 
 

 
 



*Gefinancierd door Koninklijke Kentalis, Sint‐Michielsgestel     

BIJLAGE  
 

Opzet van het project ‘geletterdheid bij kinderen met een verstandelijke beperking’* 
 

De hoofdvraag in het overkoepelende onderzoek is: Wat zijn de belangrijkste factoren in de 
ontwikkeling van (basis)geletterdheid bij kinderen met een verstandelijke beperking? In het onderzoek 
worden deze kinderen vergeleken met zich normaal ontwikkelende kinderen. Twee longitudinale 
studies worden opgezet over een periode van twee jaar, om zo een ontwikkelingspatroon te kunnen 
schetsen. 

Bij beide groepen kinderen zullen daarvoor tests worden afgenomen die verschillende 
gradaties van geletterdheid meten, alsmede de indirecte voospellers; bijvoorbeeld letterkennis, 
fonologisch bewustzijn en werkgeheugen. Op deze manier kan onderzocht worden hoe de 
geletterdheid zich ontwikkelt bij kinderen met een verstandelijke beperking, in vergelijking met 
kinderen met een normaal verlopende taal- en leerontwikkeling.  

Om een compleet beeld te krijgen van de gehele leesontwikkeling zullen twee 
onderzoeksprojecten parallel aan elkaar worden uitgevoerd. Eén onderzoek zal zich richten op 
beginnende geletterdheid in de onderbouw. Het andere onderzoek kijkt naar de ontwikkeling van 
tekstbegrip in de bovenbouw. 
 
Selectiecriteria voor de kinderen 
Om een zo duidelijk mogelijk beeld te kunnen krijgen van de onderzoeksgroep, hanteren we een aantal 
selectiecriteria. Voor de beide projecten zoeken wij kinderen die voldoen aan de volgende kenmerken: 

- We zoeken kinderen met een IQ range tussen 50 en ± 75 (deze bovengrens is niet absoluut; in 
overleg kan dit enigszins worden bijgesteld). 

- De leeftijdsgrenzen voor deelname zijn 
o Voor het onderbouwproject tussen 5,5 en 6,5 jaar op 1 februari 2013 
o Voor het bovenbouwproject tussen 9,5 en 10,5 jaar op 1 februari 2013 

- In deze studie geldt voorts dat er geen beperkingen mogen zijn in het gehoor van het kind. 
- Het zicht moet normaal of gecorrigeerd tot normaal zijn. 
- Bij ernstige motorische beperkingen zal in overleg worden besloten of het kind kan 

deelnemen.  
- Ten slotte is het belangrijk dat het kind van autochtone afkomst is (Nederlandssprekende 

thuissituatie). 
 
Wat willen we onderzoeken tijdens de testsessies 
De tests die bij de kinderen worden afgenomen zijn gestandaardiseerde taal- en cognitietesten (o.a. de 
Raven Colored Matrices, onderdelen van de PPVT-R). Deze tests worden gebruikt om een zo volledig 
mogelijk beeld te krijgen van de overeenkomsten en verschillen tussen de scores van onze doelgroep 
ten opzichte van de controlegroep. 

De tests zullen onder schooltijd worden afgenomen door de onderzoeker zelf of door een 
opgeleide testassistent. De tests zullen in een bekende omgeving worden afgenomen, indien nodig in 
aanwezigheid van de eigen leerkracht van het kind. De tijd die dit in beslag zal nemen ligt rond de 2 
uur, verdeeld over meerdere sessies van een half uur (in overleg).  
 
Wat willen we onderzoeken met de vragenlijst 
Uit onderzoek is gebleken dat de geletterde thuissituatie een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling 
van geletterdheid bij kinderen met een verstandelijke beperking. In de vragenlijst zal daarom worden 
gevraagd naar verschillende aspecten binnen de thuissituatie van het kind. Uiteraard worden deze 
gegevens anoniem verwerkt. 
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