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Dit is een overzicht van de bachelorproeven (2019-2020) van de expertisecel Taal 

en Leren met een score van 16 of meer. 
 

 

Diagnostische bruikbaarheid van een nonwoord repetitietaak (NRT) 

Jolien Borghmans 
promotor: Kirsten Schraeyen 

 

Rationale  

Er zijn verschillende nonwoord repetitietaken in omloop waarbij een proefpersoon 
auditief gepresenteerde niet-bestaande woorden moet herhalen. Echter, er is nog veel 
onduidelijkheid over wat ze precies meten en waarom sommige studies wel dan geen 
verschillen kunnen aantonen bij diverse doelgroepen zoals bijvoorbeeld kinderen met en 
zonder mondelinge en/of schriftelijke taalontwikkelingsstoornissen. In de literatuur zijn we 
opzoek gegaan naar (sub)lexicale factoren die mogelijk van invloed kunnen zijn op het 
herhalen van non-/pseudowoorden. Aan de hand van een werkveldbevraging zijn we 
daarnaast nagegaan of logopedisten gebruik maken van een nonwoord repetitietaak. 

Methodiek 

Voor de eerste onderzoeksvraag werd gebruik gemaakt van een literatuurstudie. De 
databanken Limo, Google Scolar en PubMed werden geraadpleegd om de 
onderzoekseenheden te bekomen. Enkel artikels uit een vaktijdschrift kwamen in 
aanmerking. Voor de tweede onderzoeksvraag, tevens het kwantitatieve gedeelte, 
werden 95 responsen van logopedisten bekomen op een online enquête. Zij werden 
bevraagd naar hun gebruik van een nonwoord repetitietaak. 

Resultaten 

Op basis van de resultaten, kunnen we voor de eerste onderzoeksvraag besluiten dat elke 
opgenomen nonwoord repetitietaak rekening houdt met de (sub)lexicale factoren 
buurwoorden, lengte en aantal syllabes. Uit de resultaten van de online enquête blijkt dat 
slechts 33,7% een nonwoord repetitietaak in de praktijk gebruikt. Hierbij wordt een 
nonwoord repetitietaak vooral gebruikt voor taal- en/of leesonderzoek. 

Conclusie 

Dit onderzoek kan een aanzet zijn om een nonwoord repetitietaak-instrument op te 
stellen rekening houdend met (sub)lexicale factoren, bruikbaar voor Vlaamse kinderen. 
De bevindingen kunnen logopedisten ondersteunen in het interpreteren van resultaten 
op een nonwoord repetitietaak. Dit verhoogt tevens de diagnostische bruikbaarheid. 
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Onderzoek naar het rekentopic: kloklezen in de lagere school - Leerweg op 

school en ondersteuning (regio: Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest) 

Nele Vervloet 
promotor: Ilse Smits 

 

Rationale  

Kinderen leren op uiteenlopende manieren kloklezen op school. Dit bemoeilijkt het 
diagnosticeren van problemen met kloklezen. Dit onderzoek gaat na welke leerlijn de 
scholen volgen en op welke moeilijkheden de leerkrachten stuiten tijdens het aanleren 
van kloklezen.  

Methodiek 

Een elektronische vragenlijst werd door 44 proefpersonen uit 20 lagere scholen in 
Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ingevuld. Op basis hiervan werd 
de leerlijn voor kloklezen binnen de scholen kwalitatief vergeleken. De moeilijkheden die 
leerkrachten ervaren tijdens de lessen kloklezen werden kwalitatief beschreven.  

Resultaten 

De leerlijn voor kloklezen verschilt per onderwijsnet en per school. Sommige scholen 
volgen de leerlijn van hun rekenmethode. Er bestaan echter veel rekenmethodes, elk met 
hun eigen leerlijn. Andere scholen werkten zelf een leerlijn uit. Leerlingen ervaren vooral 
moeilijkheden bij het tekenen van wijzers en het relatief aflezen van een digitale klok. De 
meeste proefpersonen gaven aan dat bij problemen met de klok ondersteunende 
hulpmiddelen worden ingezet. Deze hulpmiddelen zijn verschillend voor elke school. 
Kinderen die nood hebben aan extra instructie en uitleg krijgen deze volgens de 
proefgroep, meestal van de zorgleerkracht.  

Conclusie 

Binnen elk onderwijsnet worden leerplandoelen in een andere volgorde aangeboden, te 
vage leerplandoelen leiden tot verschillende interpretaties en rekenmethodes volgen een 
eigen leerlijn. Overleg tussen overheid, onderwijzend personeel, uitgeverijen en 
logopedisten kan tot meer duidelijkheid en uniformiteit leiden. Dit zal het correct 
interpreteren van resultaten op gestandaardiseerde testen zoals de TMMR en LVS 
vergemakkelijken, en de aanpak van kloklezen tijdens de therapie kan afgestemd worden 
op de verwachtingen van de school. 


