
  
 

 

 

 

Station Zuid, hoge leesopbrengsten voor ieder kind 
 

Inleiding 

Bureau ICE heeft in opdracht van Uitgeverij Malmberg de leesresultaten onderzocht van scholen die 

werken met de methode voor het voortgezet technisch lezen, Station Zuid.  

De onderzoekspopulatie bestond uit 44 scholen die in het schooljaar 2014-2015 in groep 4 met de 

methode Station Zuid hebben gewerkt. Bij het samenstellen van de onderzoekspopulatie is rekening 

gehouden met factoren als spreiding in Nederland, schoolgrootte en identiteit. In de 

onderzoekspopulatie zijn tevens twee scholen voor Speciaal basisonderwijs opgenomen. De 44 

scholen die hebben deelgenomen aan het onderzoek vormden zo een representatieve doorsnee van 

het Nederlands basisonderwijs. 

Onderzoeksmethode 

Bij aanvang van het schooljaar 2014-2015 zijn van de 1.108 leerlingen afkomstig van 44 deelnemende 

scholen de leesscores van de methode onafhankelijke Cito toetsing (AVI) verwerkt. Deze gegevens 

zijn gebruikt als nulmeting om de leeropbrengsten na een jaar onderwijs met Station Zuid te kunnen 

beoordelen. Medio en eind groep 4 zijn opnieuw de AVI-scores bij de deelnemende leerlingen 

bepaald en verzameld. Door de scores  van de nulmeting bij de start van het schooljaar te vergelijken 

met de scores halverwege het jaar en aan het eind van het jaar, kan een gefundeerde conclusie 

worden getrokken ten aanzien van de leeropbrengsten met de methode. 

Resultaten 

Ontwikkeling van niveaugroepen 

In tabel 1 is een overzicht te zien hoe de leerlingen gescoord hebben op de AVI-toetsen in juni 2014 

(E3), januari 2015 (M4) en juni 2015 (E4).  

 
Tabel 1. Percentage leerlingen per AVI toetsniveau per periode, N=1108 

 Start M3 E3 M4 E4 M5 E5 M6 E6 M7 E7 Plus 

juni 2014 3,2 18,8 39,4 20,9 12,4 3 1,9 0,5     

januari 2015 0,3 2,8 14,6 23,7 29,2 10,3 11,6 3,8 3,1 0,3 0,2 0,3 

juni 2015  1,2 4,4 11,7 30,4 17,2 18,1 7,6 4,9 2,2 0,5 1,7 

 

Om de leeropbrengst met Station Zuid goed te kunnen beoordelen zijn de leerlingen geclusterd in de 

niveaugroepen zwakke lezers, gemiddelde lezers en sterke lezers. Leerlingen worden als zwakke 

lezers bestempeld als ze lager dan de AVI-norm scoren. Scoren ze hoger dan de AVI-norm, dan 

noemen we ze sterke lezers. Scoren leerlingen precies gelijk aan de AVI-norm, dan noemen we ze 

gemiddelde lezers.  

Uit figuur 1 is af te lezen dat, na een jaar met Station Zuid te hebben gewerkt, het aantal zwakke en 

gemiddelde lezers afneemt en het aantal sterke lezers toeneemt. Beide verschillen zijn statistisch 

significant1. 

  

                                                             
1
 Wilcoxon Signed Ranks Test, Z=-9,746, p<0,001 



  
 

 

 

 

Figuur 1. Percentage leerlingen per niveaugroep 

 

Groei technische leesvaardigheid per niveaugroep 

In figuur 2 is de relatieve groei per niveaugroep van de leerlingen weergegeven. Hierbij zijn de 

leerlingen in de drie niveaugroepen ingedeeld naar hun niveau in juni 2014. Hieruit blijkt dat de 

groepen zwakke en sterke lezers het meest bovengemiddelde groei ( >2 AVI-niveaus) laten zien. De 

bovengemiddelde groei in alle groepen is statistisch significant2. Figuur 2 laat ook zien dat ruim 50% 

van de zwakke lezers binnen het jaar de achterstand op technische leesvaardigheid heeft ingehaald. 

Figuur 2. Relatieve groei per niveaugroep in percentages tussen juni 2014 en juni 2015 

 

Samengevat 

Een jaar werken met Station Zuid leverde in de onderzoeksgroep het volgende op: 

1. De bovengemiddelde groei in alle groepen is statistisch significant. 

2. Het aantal zwakke en gemiddelde lezers neemt af en het aantal sterke lezers neemt sterk toe. 

3. Meer dan de helft van de zwakke lezers heeft binnen het jaar de achterstand op technische 

leesvaardigheid ingehaald. 

 

Conclusie 

Op basis van voorliggend onderzoek bij een representatieve groep vroegstartscholen blijkt dat het 

werken met Station Zuid leidt tot een significant grotere groei van de technische leesvaardigheid dan 

het landelijk gemiddelde, de AVI-norm. 

 

drs. M.J. Binsbergen 

Culemborg, 22 oktober 2015 

                                                             
2
 Pearson Chi-Square, Χ2=32,031 (df=4), p<0,001 
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