Onderzoek naar het leesbegrip van hyperteksten bij dove/slechthorende leerlingen of
leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis
Beste leerling, geachte ouder(s),
Heel graag wil ik je medewerking vragen voor het onderzoek naar het lezen van
internetteksten. Dit is heel belangrijk, omdat er nog weinig bekend is over hoe leerlingen op
internet lezen! Mijn naam is Helen Blom en ik werk als onderzoeker op de Radboud
Universiteit in Nijmegen. Wanneer je op school bent, moet je in de klas vaak informatie
zoeken op internet. In zo’n internettekst staan vaak links waar je op kan klikken. Zo kun je
verder gaan naar andere delen van een tekst. Door die links kan het zijn dat het moeilijker is
om de tekst te begrijpen. Wij weten nog heel weinig over hoe dove en slechthorende
leerlingen en leerlingen die moeite hebben met taal deze internetteksten lezen en begrijpen.
Daarom hebben wij een onderzoek opgezet en willen we vragen of jij interesse hebt om
hieraan mee te doen. Daarmee zou je ons enorm helpen!
Waar gaat dit onderzoek over?
In dit onderzoek gaan wij kijken hoe dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een
taalontwikkelingsstoornis internetteksten begrijpen. Dit is belangrijk, omdat we van eerder
onderzoek weten dat zij een gewone tekst soms lastiger vinden om te lezen dan horende
leerlingen zonder taalproblemen. Tegenwoordig lezen we steeds vaker teksten op het
internet. Het is dus belangrijk om te kijken hoe leerlingen internetteksten lezen en begrijpen.
Als we hier meer over weten, kunnen wij onderzoeken wat jullie kan helpen bij het lezen van
internetteksten. Bijvoorbeeld door de teksten aan te passen of een andere manier van lezen
aan te leren. Dus meld je aan en draag een steentje bij aan het uitbreiden van onze kennis
over lezen van internetteksten!
Wie kunnen meedoen?
We zijn op zoek naar dove of slechthorende leerlingen of leerlingen met een
taalontwikkelingsstoornis die tussen de 12 en 14 jaar oud zijn. Zit jij in het regulier onderwijs
en heb je geen andere problemen met leren of lezen? Dan mag je meedoen aan dit
onderzoek! Als het je leuk lijkt om mee te doen en jouw ouders hier toestemming voor
geven, kun je me mailen. Dan vraag ik jouw ouders om een toestemmingsformulier in te
vullen.
Wat gaan we doen?
Wij spreken twee keer met elkaar af. Meedoen kan tussen februari en juli 2017. Dit kan
bijvoorbeeld bij jou thuis of op school. Ik geef je dan een les over mindmaps. Dit is een web
van woorden dat gebruikt wordt tijdens het lezen. Hierna doe je taken die te maken hebben
met taal en lezen. Daarnaast mag je twee gewone teksten en twee internetteksten lezen. Na
het lezen van elke tekst maak je vragen over de tekst en maak je een mindmap. In totaal ben
je twee keer maximaal een uur bezig. Wij zullen alle gegevens anoniem verwerken. Dat
betekent dat jouw naam nooit wordt genoemd in het onderzoek. Ook delen we de
gegevens niet met anderen die niet betrokken zijn bij het onderzoek. Jij wordt op de
hoogte gehouden van wat er uit het onderzoek is gekomen.

Wil je ons graag helpen om onze kennis uit te breiden en vinden jouw ouders het ook goed?
Dan kun je me mailen (h.blom@pwo.ru.nl). Wil je eerst meer weten of heb je andere
vragen? Ook dan mag je me gewoon een mail sturen. Hopelijk tot ziens!
Met vriendelijke groeten,

Helen Blom, MSc
Orthopedagoog & onderzoeker
E-mail: h.blom@pwo.ru.nl

