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Kurzweil: een compenserend leesprogramma voor zwakke lezers 
 

Samenvatting 
Het voorleesprogramma Kurweil ondersteunt/wordt ingezet bij leerlingen met dyslexie of 
leesproblemen zodat zij makkelijker en sneller kunnen lezen. Aan de hand van een quasi-
experiment is onderzocht of het werken met het voorleesprogramma leidt tot een grotere 
zelfstandigheid, meer zelfvertrouwen en een grotere motivatie om te lezen leidt ten opzichte 
van leerlingen die niet met dit programma werken. De kwantitatieve analyses bevestigen de 
verwachtingen en laten positieve effecten zien voor de leerlingen die met Kurzweil hebben 
gewerkt op cognitief zelfvertrouwen en taakmotivatie. Geïnterviewde docenten geven aan dat 
leerlingen enthousiast zijn over programma en dat hun leesmotivatie en zelfredzaamheid 
worden vergroot. Leerlingen vinden dat ze teksten makkelijker kunnen lezen en zouden vaker 
met het programma willen werken. 

Inleiding 
Dyslectische leerlingen kunnen vanwege hun leesproblemen gedemotiveerd raken: lezen gaat ze steeds meer 
tegen staan. Het computerprogramma Kurzweil kan zwakke lezers ondersteunen. Het programma leest gescande 
tekst voor en fungeert als een soort leesbril: de beperkingen van de dyslectische kinderen worden 
gecompenseerd zodat ze teksten op hun eigen niveau kunnen lezen (in plaats van te gemakkelijke of 
kinderachtige boeken). Leerlingen gaan er echter niet beter door lezen, het is geen remediërende techniek. De 
ict-toepassing is geïmplementeerd op de Delta scholengemeenschap (26 basisscholen) bij dyslectische of zwak 
lezende leerlingen in de groepen 6 tot en met 8. De verwachting van de scholen is dat leerlingen met Kurzweil 
makkelijker kunnen lezen. Het doel is om de motivatie en de zelfredzaamheid van dyslectische of zwak lezende 
leerlingen om te lezen te verhogen zodat beter zij mee kunnen doen in de (reguliere) lessen.  

Methode van onderzoek 
Met behulp van een quasi-experiment is onderzocht of het werken met het voorleesprogramma bij leerlingen 
met dyslexie of leesproblemen leidt tot een grotere zelfstandigheid, meer zelfvertrouwen en een grotere 
motivatie om te lezen ten opzichte van vergelijkbare leerlingen die niet met het programma werken. Aanvullend 
heeft er een schoolbezoek plaatsgevonden waarbij twee leerlingen, een docent en een remedial coach zijn 
geïnterviewd over hun ervaringen met het werken met programma. 

Onderzoekseenheden  
De experimentele groep omvatte 59 leerlingen afkomstig van 10 scholen en de controle/vergelijkingsgroep 
bestond uit 27 leerlingen van 7 scholen. De deelnemende leerlingen, leerlingen met dyslexie of ernstige 
leerproblemen, werden door de docenten geselecteerd. Kinderen konden zelf beslissen of en wanneer ze met het 
programma zouden werken en of ze dit zelfstandig of samen met de docent wilden doen. Computerlogboek 
gegevens zijn gebruikt om te bepalen welke leerlingen wanneer en hoe lang met Kurzweil hebben gewerkt. 
Hieruit blijkt dat ze in een periode van drie maanden het programma gemiddeld 9 keer hebben gewerkt.  

Meetinstrumenten 
Bij leerlingen in de experimentele en de vergelijkingsgroep zijn op een aantal variabelen voor- en nametingen 
gedaan. Met behulp van de motivatievragen uit het COOL5-18 project (cognitief zelfvertrouwen en 
taakmotivatie) (Driessen et al., 2009) zijn effecten op motivatie en zelfstandigheid in kaart gebracht. Daarnaast 
is de buitenschoolse doordeweekse tijdbesteding aan televisiekijken, computer- of videospelletjes spelen, 
verhalen lezen op internet en aan verhalen en artikelen lezen in boekjes of tijdschriften lezen gemeten met 
behulp van vragen uit de PIRLS-survey (Progress in International Reading Literacy) (Mullis et al., 2007). 
Tenslotte is de algemene attitude ten aanzien van lezen vastgesteld (ook via items uit de PIRLS-survey).   

Interventies 
De interventie bestond uit het werken met het voorleesprogramma Kurzweil op de computer. Het programma  
zet gescande tekst om in gesproken taal. Zowel leesboeken als delen uit de lesmethoden worden gescand zodat 
deze kunnen worden voorgelezen. Tijdens de implementatie van het programma zijn een paar kleine problemen 
gesignaleerd: leerlingen vonden de voorleesstem soms wat houterig en niet altijd wordt de hele zin opgelezen.  
Leerlingen missen soms een deel van de klassikale instructie doordat ze veel zelfstandig met de computer bezig 
waren.  
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Data-analyse 
Met behulp van multivariate analyses is gekeken of de experimentele en controlegroepen (significant) van 
elkaar verschilden op scores op de voorgenoemde variabelen en de ontwikkelingen hiervan in de tijd.  

Resultaten 
Na drie maanden met Kurzweil gewerkt te hebben is het cognitief zelfvertrouwen van leerlingen toegenomen 
terwijl het bij leerlingen die niet met het programma hebben gewerkt het zelfvertrouwen juist is afgenomen (zie 
figuur 1). De taakmotivatie is zowel bij leerlingen die met als zonder Kurzweil hebben gewerkt afgenomen. 
Leerlingen die zonder Kurzweil hebben gewerkt vielen qua motivatie echter veel sterker terug. Er zijn geen 
verschillen gevonden in buitenschoolse tijdsbesteding op doordeweekse dagen aan zaken als tv-kijken of 
verhalen lezen in tijdschriften. Wel is er een significant verschil gevonden ten aanzien van de algemene 
leesattitude: leerlingen die met het Kurzweil hebben gewerkt onderschrijven vaker dat ze goed moeten leren 
lezen omdat het belangrijk is voor later. De positieve bevindingen worden bevestigd door het kwalitatieve 
onderzoek: docenten hebben de indruk dat de leesmotivatie en de zelfredzaamheid van kinderen met dyslexie 
worden vergroot en dat leerlingen bovendien sneller kunnen lezen. Leerlingen zelf zijn enthousiast en zouden 
vaker met het programma willen werken. Ook is de angst om achterop te raken afgenomen. De remedial teacher 
geeft aan geen tekst meer aan de leerlingen te hoeven voorlezen. 
 

 

  
Figuur 1 effecten van drie maanden gebruik van Kurzweil op a) cognitief zelfvertrouwen en b) 

taakmotivatie van leerlingen uit groepen 4-8 met ernstige leesproblematiek (n=59) 

Conclusie en discussie 
De resultaten van de kwantitatieve analyses bevestigen de positieve verwachtingen ten aanzien van het Kurzweil 
programma: de ontwikkeling op het gebied van cognitief zelfvertrouwen en taakmotivatie verloopt voor de 
groep leerlingen die met Kurzweil hebben gewerkt positiever dan voor leerlingen in de vergelijkingsgroep. Ook  
zijn leerlingen die met het programma werkten zich meer bewust van het belang van een goede leesvaardigheid. 
De positieve resultaten worden ondersteund door de interviews. Met betrekking tot de algemene leesattitude 
verschillen de groepen verder echter nauwelijks van elkaar. Ook zorgt het programma niet voor significante 
veranderingen in buitenschoolse tijdsbesteding aan leesactiviteiten. Verder (langduriger) onderzoek moet 
uitwijzen of het werken met programma op school invloed heeft op de algemene houding en gedrag ten opzichte 
van lezen.  

 
Verbinding met het deelthema waaronder ingediend 
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