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1. Realisatie onderzoeksproject  

- Is het onderzoek volgens plan en planning verlopen? 

o testpopulatie, experiment- en controlegroep, etc. 

o toelichting op evt. wijzigingen ten opzichte van projectplan 

o toelichting op evt. knelpunten of vertragingen ten opzichte van projectplanning 

 

Het onderzoek is volgens plan verlopen, met 20 klassen uit 10 scholen voor vmbo basis-kader aan 

de start van het project. De docenten zijn, binnen hun school, aselect toegewezen aan de experi-

mentele of de controle groep. Wel heeft er vervanging van een paar experimentele docenten moe-

ten plaatsvinden door ziekte en overlijden. Bij docenten die vervangen zijn in de experimentele 

groep, is het trainingstraject van voren gestart om te garanderen dat de vervangende docenten 

hun taken bij het leesonderwijs met Nieuwsbegrip goed konden uitvoeren. Ook heeft er uitval 

plaats gevonden op leerlingniveau door verhuizen, ziekte en veranderen van klas. Bovendien is 1 

experimentele klas uitgevallen doordat een uitvallende leerkracht niet vervangen kon worden. Van 

de 369 deelnemende leerlingen aan het begin van het onderzoek zijn uiteindelijk 292 leerlingen 

overgebleven voor analyse na 2 jaar. Voor meer details over de uitval op leerlingniveau en docent-

niveau verwijzen we naar het concept artikel in Bijlage 2.  

 

- Samenwerking tijdens het project: onderzoekers, experiment- en controlescholen, etc. 

De samenwerking tijdens het project is goed verlopen, zowel tussen de onderzoekers als tussen de 

onderzoekers en de scholen.  

 

mailto:a.j.s.van.gelderen@hr.nl


- Gerealiseerde personeelsinzet (tov. projectplan) 

 

Affiliatie Medewerker Tijdsinzet verslag-

periode in uren 

Bijdrage / activiteit 

Universiteit Twente Drs. Mariska Okkinga 

(aio) 

30 p.w. v.a.1-8 2011 Idem 

Kohnstamm Inst., 

UvA 

 

Dr. A.van Gelderen 4 p.w. v.a. 1/8 2012 

11 p.w. v.a. 1-9 2013 

Supervisie en vervanging post-

doc 

Kohnstamm Insti-

tuut, UvA 

Dr. E. van Schooten 11 p.w. v.a. 1-9 2013 Methodologische ondersteuning 

Kohnstamm Insti-

tuut, UvA 

Dr. Roel van Steensel 

(postdoc) 

Van 1/5 tot 31/12: 12 

p.w.  Van 1/1 2012 tot 

1/3 2012: 15,3 p.w. 

Van 1/3 tot 1/8 2012: 

22 p.w. 

Van 1/8 tot 1/3 2013: 

18 p.w. 

Uitvoering onderzoek. 

CED Drs. Mirjam de Bruijne 4 p.w. v.a. 1-9 2011 – 

1/7 2012 

Training hogeschool docenten 

Hogeschool R’dam 4 docenten en 1 exter-

ne 

4 p.w. v.a  1/9 2011 – 

1-7 2012 en v.a. 1/10 

2012 - 1-6 2013 

Training en coaching vmbo do-

centen 

 

Geen knelpunten. Per 1-3 2013 heeft de postdoc onderzoeker van Steensel een andere baan geac-

cepteerd. Zijn taken bestonden vooral in begeleiding van de aio (Okkinga). Deze taken zijn direct 

overgenomen door de projectleider (van Gelderen), zodat er een naadloze overgang kon plaatsvin-

den. Bovendien is voorzien in ondersteuning van de aio door de inzet van een methodoloog (van 

Schooten) vanaf 1-9 2013 (m.n. voor multi-niveau analyses). 

 

 

 

2. Onderzoeksresultaten 

- Gerealiseerde onderzoeksresultaten 

o Conclusies 

Het onderzoek naar de effectiviteit van Nieuwsbegrip in het vmbo kan worden samengevat in 

hoofdeffecten en moderatie-effecten.  

Als eerste wordt het hoofdeffect behandeld: 

Is Nieuwsbegrip bevorderend voor de groei op begrijpend lezen bij vmbo-leerlingen? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Weergave hoofdeffect van Nieuwsbegrip op de groei van begrijpend lezen 

 

Er is onderzocht wat het effect is van Nieuwsbegrip op de groei van begrijpend lezen over twee 

schooljaren (2011-2013). Om dit effect zuiver te kunnen meten, is er gecontroleerd voor een aan-

tal variabelen die mogelijk invloed hebben op het niveau van begrijpend lezen. Controlevariabelen 

die een significante bijdrage leveren aan het niveau van begrijpend lezen op moment 1 (september 

2011) zijn: IQ, woordenschat en metacognitieve kennis. Andere controlevariabelen zoals geslacht 

van het kind, leeftijd van het kind en taalachtergrond bleken geen statistisch significant effect te 

hebben. Ook is gekeken naar de invloed van persoonlijkheidskenmerken. Het meetinstrument dat 

hiervoor gebruikt is, bleek echter niet valide en betrouwbaar te zijn voor de populatie vmbo-

leerlingen. Daarom zijn geen nadere analyses mogelijk over de invloed van persoonlijkheidsken-

merken. Vervolgens is het effect van Nieuwsbegrip gemeten op de groei van begrijpend lezen. 

Hiervoor is gekeken naar het verschil tussen de groei in begrijpend lezen van controleleerlingen en 

de groei van leerlingen die onderwijs met Nieuwsbegrip hadden genoten. Hoewel beide groepen 

leerlingen vooruit gaan in begrijpend lezen (en dus groei laten zien), is de groei van experimentele 

leerlingen in begrijpend lezen niet sterker dan voor controleleerlingen. Met andere woorden: 

Nieuwsbegrip heeft geen bevorderende werking in vergelijking met de controleklassen.  

 

Moderatie-effecten 

Daarnaast is gekeken of er modererende effecten zijn geweest. Met modererende effecten wordt 

bedoeld dat de interventie samen met een andere variabele effect heeft op de groei van begrijpend 

lezen. De moderator verandert het effect dat de interventie heeft op de groei van begrijpend lezen. 

We hebben verschillende moderatoren getest: leesattitude, woordenschat, metacognitieve kennis 

en de implementatiekwaliteit.  

Leesattitude 

Voor leesattitude zijn geen modererende effecten gevonden. 

Metacognitieve kennis 

Voor metacognitieve kennis zijn geen modererend effecten gevonden. 

Woordenschat 
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In onderstaande figuur (Figuur 2) is het modererende effect van woordenschat weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2. Weergave modererend-effect Interventie*Woordenschat 

 

Uit de analyses blijkt dat er een differentieel effect optreedt voor woordenschat. Leerlingen in de 

experimentele klassen met een lage woordenschat hebben geen baat bij Nieuwsbegrip, terwijl leer-

lingen met een lage woordenschat in de controle klassen meer groeien in begrijpend lezen na twee 

jaar in vergelijking met leerlingen uit de experimentele klassen. Dit effect verdwijnt voor leerlingen 

met een hoge woordenschat: leerlingen in de Nieuwsbegripklassen en leerlingen in de controleklas-

sen groeien in gelijke mate in begrijpend lezen (Zie Figuur 3 en 4). 

 

  1 SD ondergemiddeld op woordenschat 

 

Figuur 3. Regressielijnen gefit voor scores op begrijpend lezen, waarbij woordenschat op 1 stan-
daarddeviatie ondergemiddeld is vastgezet1 

 

                                                
1 NB. Voor deze plaatjes zijn lineaire regressielijnen gefit voor 1 standaarddeviatie onder gemiddeld en 1 stan-

daarddeviatie bovengemiddeld. In deze regressielijnen zijn dus alle proefpersonen meegenomen. Het gaat dus 

niet om een subset van de dataset. 
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  1 SD bovengemiddeld op woordenschat 

 

Figuur 4. Regressielijnen gefit voor scores op begrijpend lezen, waarbij woordenschat op 1 stan-

daarddeviatie bovengemiddeld is vastgezet 1 

 

Implementatiekwaliteit 

Om te bepalen of de implementatiekwaliteit van invloed is op het effect van Nieuwsbegrip, vonden 

twee keer per jaar klasobservaties plaats waarin de implementatiekwaliteit werd gemeten op drie 

gebieden die cruciaal zijn voor het onderwijs met het programma Nieuwsbegrip: strategie-

instructie, modeling en groepswerk. In de controleklassen werden vergelijkbare observaties gedaan 

waarin gemeten werd in hoeverre de controledocenten vergelijkbare instructie aanboden, ook al 

waren zij niet getraind om te werken met de methode. Na één schooljaar observeerden we dat de 

interventiedocenten (nog) geen optimale implementatie lieten zien van de methode, al scoorden zij 

wel hoger op strategie-instructie en groepswerk dan de controledocenten. Multilevel-analyses met 

begrijpend lezen (nameting) als afhankelijke variabele lieten geen hoofdeffect van de interventie 

zien. Wel vonden we een significant modererend effect van strategie-instructie op de interventie 

(Zie figuur 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5. Weergave modererend-effect I van strategie-instructie in het eerste schooljaar 
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Een mogelijke verklaring voor het ontbreken van een hoofdeffect is dat de implementatie nog niet 

optimaal was. De lesobservaties lieten zien dat de docenten behoorlijk wat tijd nodig hadden om de 

principes adequaat te implementeren en een optimale implementatie was nog niet bereikt. Hier zou 

dus nog verbetering kunnen optreden. Het gevonden effect wijst in deze richting: strategie-

instructie had een positieve bijdrage aan het begrijpend leesniveau van de interventieleerlingen, 

maar niet aan dat van de controleleerlingen. Een mogelijk effect van de interventie zou derhalve 

zichtbaar kunnen worden in het tweede interventiejaar.  

 Na twee schooljaren Nieuwsbegrip is wederom gekeken naar de interactie tussen implementa-

tiekwaliteit en de interventie. In eerste instantie werd geen hoofdeffect gevonden voor Nieuwbe-

grip: leerlingen in de experimentele klassen vertoonden geen sterkere groei op begrijpend lezen in 

vergelijking met de controleleerlingen. De analyses voor modererende effecten voor strategie-

instructie, modeling en groepswerk wijzen uit dat alleen voor modeling (Zie figuur 6) een positief 

effect wordt gevonden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6. Samenvatting resultaten effectiviteit van Nieuwsbegrip na twee jaar 

 

Aan de andere kant laten de analyses zien dat door het opnemen van de interactie tussen modeling 

en de interventie, het hoofdeffect van de interventie negatief is over de tijd. Dit wil zeggen dat er 

dus een negatief effect wordt gevonden voor Nieuwsbegrip. Dit effect wordt zichtbaar als we kijken 

naar de plaatjes van de gefitte regressielijnen 1 standaarddeviatie bovengemiddeld en 1 stan-

daarddeviatie ondergemiddeld modeling. Als docenten in de Nieuwsbegripklassen niet optimaal 

modelen, resulteert dit in een negatief effect van de interventie. Dit negatieve effect wordt gecom-

penseerd als docenten beter modelen. In Figuur 8 is te zien dat de lijnen voor de experimentele 

leerlingen en de controleleerlingen meer evenwijdig is in vergelijking met Figuur 7. Hierbij moet 

worden opgemerkt dat geen enkele docent de optimale score heeft gekregen voor modeling.  
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Figuur 7. Regressielijnen gefit voor scores op begrijpend lezen, waarbij modeling door docenten op 

1 standaarddeviatie ondergemiddeld is vastgezet 2 

 

 

Figuur 8. Regressielijnen gefit voor scores op begrijpend lezen, waarbij modeling door docenten op 

1 standaarddeviatie bovengemiddeld is vastgezet2 

 

De gedetailleerde resultaten van ons onderzoek na 1 en na 2 jaar onderwijs met Nieuwsbegrip zijn 

weergegeven in respectievelijk de bijlagen 1 en 2. Bijlage 1 bevat de tekst die is ingestuurd aan 

het tijdschrift Journal of Research in Reading en geeft de volledige verslaglegging van de opzet en 

resultaten na 1 experimenteel jaar. Bijlage 2 bevat de concepttekst van een artikel met de 

resultaten na 2 jaar onderwijs met Nieuwsbegrip. In beide teksten wordt ingegaan op de 

modererende effecten van de implementatiekwaliteit. Het modererende effect van woordenschat, 

zoals hierboven besproken, zal in een 3e artikel worden gerapporteerd en opgenomen worden in 

                                                
2 NB. Voor deze plaatjes zijn lineaire regressielijnen gefit voor 1 standaarddeviatie onder gemiddeld en 1 stan-

daarddeviatie bovengemiddeld. In deze regressielijnen zijn dus alle proefpersonen meegenomen. Het gaat dus 

niet om een subset van de dataset. 



het proefschrift van de onderzoekster (Okkinga). Er is over dit deel een presentatie gehouden voor 

de ECER conferentie 2014 (zie literatuurlijst).  

 

Overige resultaten 

Naast bovengenoemde resultaten, hebben ook twee scriptiestudenten meegewerkt aan dit project. 

Eén masterstudent psychologie van de UvA heeft een scriptie-onderzoek in het kader van dit pro-

ject uitgevoerd. In dit onderzoek zijn de antwoorden van leerlingen op de leesmotivatie-vragenlijst 

in verband gebracht met gegevens uit een leesdagboek, waarin leerlingen dagelijks noteren wat en 

hoeveel zij buiten school lezen. Op basis van de uitkomsten hiervan is inzicht ontstaan in de validi-

teit van de leesmotivatievragen in relatie tot het feitelijke leesgedrag van vmbo-leerlingen. Haar 

scriptie is als bijlage toegevoegd.  

De andere masterstudent Nederlands als tweede taal van de UvA heeft een scriptie-onderzoek uit-

gevoerd naar het gebruik van leesstrategieën bij eentalige en meertalige vmbo-ers als zij een tekst 

lezen. De resultaten toonden aan dat eentalige en meertalige leerlingen niet verschillen in het stra-

tegiegebruik wanneer gekeken wordt naar overkoepelende categorieën van leesstrategieën, en dat 

ze vergelijkbaar scoren op een begrijpend leestaak. Er werden echter wel verschillen gevonden op 

woordenschatkennis en technische leesproblemen, waarbij meertalige leerlingen een lagere woor-

denschat hadden en meer technische leesproblemen dan hun eentalige leeftijdsgenoten. Ook op 

specifieke leesstrategieën verschilden de twee groepen; meertalige leerlingen zetten vaker strate-

gieën in waarmee ze mogelijk zouden kunnen compenseren voor hun lagere woordenschatkennis. 

Ook haar scriptie is toegevoegd als bijlage.  

 

 

- Outputparameters 

o Publicaties, papers, congressen, initiatieven, etc. 

Presentaties op Nationale en Internationale conferenties en (ingezonden) publicaties 

 Okkinga, M., Van Schooten, E., Van Gelderen, A., Van Steensel, R., & Sleegers, P.J.C. (2015, 

April). Does reciprocal teaching contribute to low achieving adolescents’  

reading comprehension? Presentatie voor The Reading Network, LUMC, Leiden,  April 10.  

 Okkinga, M., Van Schooten, E., Van Gelderen, A., Van Steensel, R., & Sleegers, P.J.C. (in pro-

gress). Effects of reciprocal teaching on reading comprehension: A two-year study in an au-

thentic setting with low-achieving adolescents.  

 Okkinga, M., Van Schooten, E., Van Gelderen, A., Van Steensel, R., & Sleegers, P.J.C. (in pro-

gress). Effects of reciprocal teaching on reading comprehension of low achieving adolescents. 

Differential effects with vocabulary and metacognitive knowledge. 

 Okkinga, M., Van Steensel, R, Van Gelderen, A, & Sleegers, P.J.C. (submitted). Effects of recip-

rocal teaching on reading comprehension in low achieving adolescents. The importance of spe-

cific teacher skills. Journal of Research in Reading.  

 Okkinga, M. (2014, October). Voed de wetenschap. Nieuwsbegrip in het vmbo: het belang van 

instructie op maat. Presentatie voor de CED conferentie Begrijpend Lezen, Rotterdam, October, 

1.  

 Okkinga, M., Van Gelderen, A., Van Schooten, E, Van Steensel, R., Sleegers, P. (2014, Sep-

tember). Effects of strategy-instruction and reciprocal teaching: a two-year longitudinal study 

among low achieving adolescents. Paper presented at ECER conference, Porto, September 1-5. 



 Okkinga, M.,  Steensel, R, van, Gelderen, A. van, Van Schooten, E., & Sleegers, P.J.C. (2014, 

June). Effecten van Nieuwsbegrip in het vmbo: een tweejarige interventiestudie. (Symposium: 

Lezen en schrijven met Nieuwsbegrip: onderzoek naar interventies, leesprocessen, opvattingen 

en de lespraktijk van docenten). Presentatie voor de Onderwijs Research Dagen, RUG, Gronin-

gen, 11-13 June, 2014. 

 Nihayra, Leona (2014). Application of the Theory of Planned Behavior to low-achieving adoles-

cents’ reading behaviour in different reading contexts. Master Thesis, University of Amsterdam 

 Teepe, R., & Okkinga, M. (2013). Leesstrategieën van eentalige en meertalige zwakke adoles-

cente lezers: een oriënterende studie. In Schram, D. (Eds). De aarzelende lezer over de streep 

(p.123-150). Delft: Eburon. 

 Okkinga, M.,  Steensel, R, van, Gelderen, A. van, & Sleegers, P.J.C. (2013, May). Bevorderen 

van begrijpend lezen in het vmbo: een klassenexperiment. (Symposium: De lees- en schrijf-

ontwikkeling van vmbo-leerlingen: onderzoek naar verschillen, determinanten en interventies). 

Presentatie voor de Onderwijs Research Dagen, VUB, Brussels, 29-31 May, 2013. 

 Okkinga, M., Steensel, R. van, Gelderen, A. van, & Sleegers, P.J.C. (2013, Aug). Does promot-

ing reading engagement foster low achieving adolescents’ reading ability? Symposium (Promot-

ing reading ability and vocabulary. Evidence from recent intervention studies). Paper presented 

at the 15th EARLI Conference, Munchen, August 28-30. 

 Steensel, R. van, Okkinga, M., Gelderen, A. van, & Sleegers, P. (2013, Aug). Does reciprocal 

teaching contribute to adolescent low achievers’ reading comprehension? Paper presented at 

the European Conference on Reading, Jönköping, Sweden, 6-9 August 2013. 

 Steensel, R. van, Gelderen, A. van, Kruistum, C. van, Milliano, I. de, Trapman, M., Oostdam, 

R., Leseman, P. & Haan, M. de (2013). Hoe moeilijk is goed lezen en schrijven voor vmbo-ers? 

Inzichten uit onderzoek. In: J. van der Waals & M. van Schaik (Eds.). Het vmbo van dichtbij; 

Bewegen tussen theorie en Praktijk. Amsterdam: SWP. 

 Steensel, R. van & Gelderen, A. van (2013).Hoe moeilijk is goed lezen en schrijven voor 

vmbo’ers? Inzichten uit onderzoek. Lezing op het jaarcongres VMBO: Het vmbo dichterbij. De 

Reehorst, Ede, 22 januari 2013. 

 

- Implementatie van onderzoeksresultaten 

o Onderzoeksinstituut, universiteit 

o Onderwijs, curriculum, etc. 

o OCW, beleid 

 

Er is gerapporteerd aan de ontwikkelaars van het experimentele programma Nieuwsbegrip (CED) 

wat de bevindingen zijn, zodat zij hiermee rekening kunnen houden bij nieuwe materiaalontwikke-

ling. Daarnaast zijn de deelnemende scholen op de hoogte gebracht van de resultaten van het on-

derzoek middels een verslag. Op scholen die dit op prijs stelden, hebben we een middag georgani-

seerd waarbij de resultaten van het onderzoek bekend werden gemaakt aan de gehele vakgroep 

Nederlands (en in sommige gevallen aan het gehele docententeam). Tijdens deze middagen was er 

ook aandacht voor begrijpend leesdidactiek tijdens andere vakken dan Nederlands. Tevens is er 

een bijdrage geweest aan de CED conferentie Begrijpend Lezen voor leerkrachten en IB-ers, waar-

bij met leerkrachten uit de praktijk de resultaten van het onderzoek zijn besproken. Er zijn diverse 

(praktijk)publicaties verschenen over de resultaten van het onderzoek (zie publicatielijst).  

 



Docenten van de lerarenopleiding van Hogeschool Roitterdam hebben meegewerkt aan het onder-

zoek als trainers en coachers van docenten die de lessen met Nieuwsbegrip verzorgden. Zij hebben 

daardoor veel praktijkervaring opgedaan met de aanpak van onderwijs in leesstrategieën gecombi-

neerd met rolwisselend leren. Zij gebruiken deze ervaring ter aanvulling op het curriculum in de 

lerarenopleiding.   

 

Er is een parallelstudie opgezet in de vorm van een promotietraject bij de Hogeschool Rotterdam, 

waarin een selectie van dezelfde leerlingen participeert. De vraagstelling van deze studie is gericht 

op een kwalitatieve analyse van de leesstrategieën die leerlingen in het vmbo toepassen bij het le-

zen van informatieve teksten. Met behulp van hardop-denk protocollen wordt onderzocht of leer-

lingen met Nieuwsbegrip andere strategieën leren toepassen en in hoeverre zij zich anders ontwik-

kelen dan leerlingen in controle klassen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een medewerkster 

van CED (de Bruijne). 

 

Naar aanleiding van de teleurstellende resultaten van de effectstudie is een nieuw onderzoeksplan 

gemaakt waarin aandacht wordt besteed aan het zwakste punt van de aanpak bij Nieuwsbegrip, 

namelijk het werken in kleine groepen. Een van de belangrijkste bevindingen in het onderzoek was 

dat dit werken in groepen met rolwisselend leren in de klassikale context met 1 leerkracht niet 

goed van de grond komt. Om die reden wordt een ontwerponderzoek annex effectonderzoek uitge-

voerd gericht op de ontwikkeling van een ICT-ondersteunde leeromgeving voor rolwisselend leren 

van leesstrategieën in kleine groepjes ter ontlasting van de leerkracht. Dit onderzoek “studerend 

lezen in hbo en vmbo” zal worden gesubsidieerd door RAAK-pro en uitgevoerd worden door een aio 

en een postdoc (startdatum 1 september 2015).  

 

Op de EARLI conferentie in augustus 2015 wordt een symposium gehouden over rolwisselend leren 

(reciprocal teaching) bij het begrijpend lezen, georganiseerd vanuit dit project. Daar wordt ook een 

presentatie gegeven van de resultaten van het onderzoek.   

 

3. Financiële realisatie 

- Realisatie van kosten en middelen ten opzichte van oorspronkelijke begroting 

o Realisatie financiële middelen, uitgesplitst naar: 

 kalenderjaren 

 kostensoorten: loonkosten, materiaalkosten, kosten derden, overhead 

o indien wijzigingen of opvallende zaken: toelichten 

 

Totaal toegekend bedrag is € 704.653 

Dit project liep van 1 mei 2011 tot 31 mei 2015. De startdatum van 1 januari 2011 is opgeschoven 

naar 1 mei. 

In de begroting voor Hogeschool Rotterdam (HR) is een post voor projectassistent opgenomen. De-

ze uren zijn gemaakt door het secretariaat van het kenniscentrum en worden als eigen bijdrage 

beschouwd. 

Lector A. van Gelderen heeft in jaar 2015 extra uren gemaakt voor het maken van de eindrappor-

tage en het dissemineren van resultaten. Deze uren staan bij de begrote post voor projectassis-

tent. 

 

 



 Begroot totaal Realisatie totaal Verschil totaal 

loonkosten HR 70.651 71.907,03 1258,03- 

loonkosten partners 609.003 609.003,00 - 

materiaalkosten 11.500 11.377,38 122,62 

Kosten derden 13.500 12.500,00 1000,00 

    

Totaal pers. en overige 

kosten 

704.654 704.787,41 133,41- 

 

Zie ook Bijlage 5 voor een gedetailleerd overzicht.  

 

Loonkosten en overhead 

 

De loonkosten en overhead zijn bij elkaar opgeteld. 

 

Personeel HR  Uren van A. van Gelderen zijn opgenomen; de loonkosten komen 

iets hoger uit dan begroot. 

Personeel partners  geen wijzigingen; uitgeput cf. begroting. De 20% facturen van de 

partners moeten nog ontvangen worden. Deze worden pas betaald 

als zij de accountantsverklaring hebben aangeleverd aan de HR. 

 

Materiaalkosten 

Binnen de materiaalkosten hebben wij een reservering van € 2.500,00 opgenomen voor de deel-

name aan de EARLI conferentie in september 2015 (zie boven). Hiervoor vragen wij een goedkeu-

ring aan bij de subsidiegever. Materiaalkosten zijn niet volledig uitgeput volgens de begroting. Ver-

schil van € 122,62. 

 

Kosten derden 

De realisatie van de accountantskosten zijn in het overzicht opgenomen volgens de begroting, zo-

wel voor HR als voor de partners. De werkelijke accountantskosten worden achteraf berekend na-

dat de facturen ontvangen zijn.  

CED levert geen aparte accountantsverklaring aan. De controle wordt via de HR uitgevoerd en de 

€1.000,00 die begroot is voor de accountantskosten van CED worden niet uitgeput. 

Hierdoor is € 1.000,00 niet uitgeput volgens begroting. 

  

 

4.  Bijlagen 

De volgende documenten zijn toegevoegd als bijlage: 

1. Artikel ingediend bij Journal of Research in Reading. Dit betreft het artikel met de re-

sultaten van jaar 1.  

2. Concept tekst artikel 2 over de resultaten van het tweede jaar met implementatiekwa-

liteit als moderator. 

3. Scriptie “leesattitude en leesgedrag van vmbo-leerlingen”. 

4. Scriptie “gebruik van leesstrategieën bij een- en meertalige leerlingen”. 

5. Detailoverzicht financiële realisatie 


